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رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
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محمد الروبى

الطفل:  مسرح  كتاب 
كبرية تحديات  نواجه 

نظر  إعادة 
مسرح في 

صنوع يعقوب   

أسيوط من  الحلم  ..وبدأ 
المحروسة  سماء  في  ليحلق 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 1٩ أكتوبر 2020العدد 545 العدد 1٩٦8٦ أكتوبر 2020العدد ٦8٦

03متابعات [[
الحلم..  تحقيق  يبدأ  أسيوط  شباب 

مرة ألول  نوعية  مسرحية  كفرقة  حلمك  ابدأ  خريجي  تعتمد  الثقافة  وزيرة 

المسرحي  المشهد  مجلة 
إليكرتوني  موقع  الى  بوك  الفيس  على  صفحة  من 

الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  الفنانة  أعلنت 

ابدأ  ورشة  خريجي  اعتامد  الثقافة  وزيرة 

حلمك مبحافظة أسيوط كفرقة مرسحية نوعية 

محافظات مرص  مختلف  املرشوع يف  وتعميم 

االوىل  الدفعة  تخريج  ذلك خالل حفل  ، جاء 

للمبادرة  بقرص ثقافة اسيوط وبحضور اللواء 

أحمد  الدكتور  أسيوط،  محافظ  سعد  عصام 

الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عواض 

الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان   ،

رئيس  نائب  عطوة  هشام  الفنان   ، للمرسح 

أحمد  الفنان  املرشوع،  عيل  واملرشف  الهيئة 

الشافعي رئيس اإلدارة املركزية للشئون الفنية 

، املخرج أحمد طه املدير الفني ملرشوع ابدأ 

بخيت  جامل  الشاعر   ، باملحافظات  حلمك 

والدكتور عالء عبد العزيز عضو اللجنة الفنية 

القيادات  من  والعديد  عرفة  كريم  والفنان 

الشعبية والتنفيذية باملحافظة..

وزارة  ان  الدايم  عبد  قالت  االحتفال  وخالل 

مختلف  تنفيذ  مواصلة  عىل  عازمة  الثقافة 

جيل  صناعة  إىل  الرامية  االبداعية  الربامج 

مستنرية  وخلق شخصيات  الفنانني  من  جديد 

التي  التحديات  تجاوز  عىل  القدرة  متتلك 

التنمية  تحقيق  يف  لإلسهام  الوطن  تواجه 

حلمك  ابدأ  مرشوع  أن  وأشارت   ، املنشودة 

قدرات  اكتشاف  اسرتاتيجية  محاور  أحد  ميثل 

املوهوبني واملبدعني والنابغني يف كافة مجاالت 

تحقيق  عملية  تأصيل  ويستهدف  اإلبداع 

الصعيد  الثقافية خاصة ىف محافظات  العدالة 

الفعالة  باملشاركة  سعادتها  عن  وعربت   ،

عليه  ظهر  الذي  املتميز  وباملستوى  للفتيات 

لتحقيق  وجرأتهم  وشجاعتهم  املتدربون 

حلمهم  قائلة “ فخورة بكم يا أبناء اسيوط” 

لقوة مرص  انهم ميثلون صورة معربة  ومؤكدة 

املواهب  بكنز  الصعيد  أبناء  واصفة  الناعمة 

الشكر  ووجهت  ينضب  ال  الذي  املتجدد 

للقامئني عىل املرشوع ىف جنوب مرص . 

وكانت االحتفالية قد تضمنت عىل فيلم قصري 

 3 جانب  اىل  للخريجني  التدريب  رحلة  عن 

عروض مرسحية للخريجني منها مشهدا مبتكرا 

مستلهام من العرض العاملى هاملت لشكسبري 

جامعي  استعرايض  أوبريت  اىل  باإلضافة   ،

وأغنية  هيال  هيال  بعنوان  املتدربني  لكافة 

جامعية عن محافظة أسيوط

بأسيوط  باملبادرة  لالشرتاك  تقدم  أنه  يذكر 

٧٠٠ شاب وفتاة وقع االختيار عىل ٥٣ متدربا 

عىل  تدريبهم  تم  شاب  و٢٩  فتاة   ٢٤ بواقع 

مختلف فنون املرسح ) التمثيل – اإلرتجال – 

الكتابة – عنارص العرض املرسحى (.

د.  تحريرها  ورئيس  ملؤسسها  املرسحي  املشهد  مجلة  أطلقت 

عبد الحسني علوان موقعها االليكرتوين الجديد، بعد أن كانت يف 

بداية انطالقها قبل 3 سنوات صفحة عىل الفيس بوك .

يف  مقاالت   ( للنرش  أبواب  عدة  دشنت  الجديد  موقعها  ويف 

 ، املجلة  يف  آراء   ، عربية  مرسحيات   ، املرسح  أخبار   ، املرسح 

املنصة الحرة (.

املعوقات  تناقش  التي   ) الحرة  )املنصة  بأطالق  املجلة  ومتيزت 

العريب مبشاركة واسعة من املفكرين  التي ترافق مسرية املرسح 

والنقاد .

قال الدكتور عبد الحسني علوان مؤسسها و رئيس تحريرها  حني 

اطلقنا املجلة كصفحة عىل الفيس بوك كانت مرحلة لجس نبض 

هو  االليكرتوين  املوقع  اىل  باالنتقال  دفعنا   والذي   ، التواصل 

بها  لالنتقال  لنا  الفنانني  كبار  املتابعني وحث  الكبري من  االقبال 

اىل ماهي عليه االن .

إننا نتطلع من خالل املوقع الجديد اىل تحول يف  وتايغ علوان 

املضامني الفكرية واملعرفية التي تطرحها مبا يستجيب ملتابعينا 

من اهل الفن واملرسح ، كام نحاول ان نرسخ نقاشات حرة من 

خالل ) املنصة الحرة ( من اجل مرسح عريب متقدم وناهض .

الكتاب  يجد  معريف  منتجع  املوقع  نجعل  ان  هدفنا  وأضاف 

للحوار  مجاال  يكون  وان   ، ضالتهم  فيه  واملرسحيون  والنقاد 

ارائهم  وتبادل  والنقاد  املرسحيني  مقاالت  عرب  والتحاور 

من  ابعد  ماهو  اىل  بسفينتنا  بالذهاب  نسعى  و  وافكارهم، 

اعايل البحار

كبري  عدد  من  مبتابعة  تحظى  املجلة  بان  بالذكر  الجدير  من 

وجمهور  واالعالميني  واملفكرين  والنقاد  املرسحني  الفنانني  من 

املرسحيني واملعحبني مبتابعة اخبار الفن والفنانني .

زيدان أحمد   : إعداد 
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04 ]]متابعات

مصطفى البدرى ، أحمد محمد عبد املحسن ، مريم إبراهيم نسيم 

 ، السيد  ، رضوى محمد  ، محمد أحمد كامل  ، ضحى محمد سمري 

محمد أحمد سيد ، محمود عادل محمود 

 26  « وصايا  السبع  »ملهاة  فتقدم عرض  املرسحية  فرقة شظايا  أما 

أكتور الجارى العرض املستوحى من رائعة الكاتب محمد أمني راىض 

ملهاة  العرض   عن  عفيفى  نور  املخرج  ويقول   « وصايا  السبع   «

ىف  فقط  ورغبتهم  ألبوهم  األبناء  جحود  فيها  نرى  وصايا  السبع 

املرياث ولو بأى طريقة ويفطن األب لذلك فرياوغهم لوصايا متنحهم 

 “ إىل  بهم   يتجه  الذي  األتوبيس  يف  لقائهم   بعد   األحداث 

عن  اإلنسان  داخل  معهم    فيها  نبحث  رحلة  يف    “ الجونه 

دوافعه يف استكامل الحياة.

شخصيات  تقديم   إىل  املرسحية   تهدف   : أرشف   وأوضح 

برحلة  تتنافس   و    ، وتتباعد  تتالحم  متعددة   درامية  

كل  لحياة  متداخلة  وأحداث   مواقف    الوصول   من خالل 

منهم ، وتحاول  أحداث هذه  الرحلة أن  تجعل املشاهد كأنه  

أحد هؤالء  املسافرين ، ويشاركهم كل  األسئلة التي تدور يف 

عقولهم  وأمنياتهم نحو الفوز بالبقاء  . 

 ، املنعم   عبد  خالد    : متثيل   “ منني  السكة  هيا   “ مرسحية 

ومساعده  صديقة  مبساعدة  وذلك  جثته  ألخفاء  ويدبر  يريدون  ما 

يوسف   ، حسني  يارا   ، حسن  هاجر   ، رشوق  أحمد  متثيل  العرض 

شوقى ، مؤمن مدحت ، محمد مرىس ، خالد صالح ، عبد الرحمن 

تورج  دراما   ، أسامة  وليد   ، رمضان  أدهم   ، بيبو  خالد   ، عاطف 

محمد شعبان ، مخرج منفذ أحمد العزوىن ، إضاءة وليد درويش ، 

ديكور إسالم الشاعر صوتيات عمر كامل  

رنا رأفت

حمدي  أحمد   ، سعد  ومصطفى  شعبان  أحمد   ، حاتم  هاجر 

 ، خروبة  محمد   ، سمري  أحمد   ، عمرو  مروان   ، أمين  أمنية   ،

 ، ، أحمد ديدا  ، أحمد أسامة  أنصاري  ، محمد  والء مصطفى 

ومحمد غريب  ، “ هيا السكة منني “ ديكور محمد حسن و 

محمد غريب ومهند حسن ومحمد عاطف ،إضاءة أحمد أمني 

،موسيقى  محسن محمد ، مخرج مساعد  خالد عبد املنعم ، 

مخرج منفذ وتأليف مروان عمرو، ومن إخراج  محمد أرشف

همت مصطفى

يعود برنامج الساقية املرسحى بعد توقف لتقديم عروضه املرسحية 

خشبة  عىل  مرسحية  عروض  أربعة  أكتوبر  شهر  خالل  تقدم  حيث 

تطبيق  ويراعى  السابعة  الساعة  متام  ىف  الحكمة  قاعة  مرسح 

 « املرسحى  العرض  برودواى  فرقة  فتقدم   ، الوقائية  اإلجراءات 

املفارقة » العرض تأليف توفيق الحكيم وإخراج رضوان محمد وعن 

العرض 

روائع  أحد  خطر  ىف  الشيطان  الكوميدي  النص  عن  العرض   « قال 

مفارقات  إطار  ىف  األحداث  وتدور   ، الحكيم  توفيق  الكبري  األديب 

كوميدية حول أفعال واخطاء اإلنسان التى أصبحت خطر عىل العامل 

مأسوى  بشكل  العامل  نهاية  إىل  يؤدى  الشيطان مام  تدابري  أكرث من 

ىف وقت قريب فتدور أحداث ىف منزل ، أحد املفكرين الكبار الذى 

حل  يستطيع  ال  لكنه  املختلفة  املجتمع  مشاكل  حل  عىل   يعمل 

مشاكله الزوجية اليومية ، العرض بطولة سارة عصام ، محمد شوقى 

، إسالم أسامة ديكور حنان كرم تنفيذ موسيقى عبد الرحمن رستم 

العرض  املقبل   أكتوبر   19 املرسحى  البلد  وسط  فريق  يقدم  بينام 

املرسحى » أوسكار »  عن نص أوسكار والسيدة الوردية ل أيريك 

قال  العرض  وعن  لطفى   عمر  وإخراج  إعداد  شميث  أميانويل 

لألمراض  مستشفي  ىف  العرض  أحداث  تدور  لطفى  عمر  املخرج 

املزمنة بها طفل مريض بالرسطان يدعى اوسكار يبلغ من العمر 10 

األخرية  أيامه  فيقىض  بعد فشل عملية شفاءه  سنوات يحىك قصته 

وهم 10 أيام وميوت 

وخالل ال10 أيام  يرسم رسمه لسيدة اطلق عليها »ماما الوردية« 

وتبدأ  معاها  ويتحدث  حقيقة  كأنه  السيدة  لهذة  خيال  ويخلق 

من  بكل  عالقته  توضح  و  به  واالميان  الرب  من  التقرب  بتعليمه 

حوله وكيفيه التعامل معه والتعامل معاهم ) االصحاب _ الدكتور 

اوسكار  وميثل   ) يحبها  التى  بلو  بيجي   _ له  املعالجني  واملمرضة 

النفيس  العامل  ميثل  وماثيو  الرسطان  ملريض  الجسدي  العامل 

للمريض .

وهنا تأيت رسالة العرض  وهى عدم اإلستسالم للمرض وعلينا نرفع 

الروح املعنوية للمريض ألن العامل النفيس أهم من العالج ولذلك 

إنتهى العرض بشفاء ماثيو العرض متثيل عمر لطفى ، إميان سمري ، 

عروضه  أول   لتقديم   املرسحي     “ “جراند  فريق   يستعد  

محمد  وإخراج   ، عمرو  مروان  تأليف    “ منني  السكة  هيا   “

يومي   من  مساًء   السابعة  يف  الهوسابري   عىل مرسح  أرشف  

31 أكتوبر الجاري  ، و20  نوفمرب  القادم .

قصة مرسحية  أحداث   تدور   : أرشف  محمد  املخرج   قال    

“هيا السكة منني  “حول قصص بعض املسافرين من طبقات 

اجتامعية متباينة ويحملون  أيديولوجيات  متنوعة من بيئات 

مختلفة باملجتمع املرصي  ،  ويرتكز الرصاع  يف املرسحية بني 

و  القوة   المتالك  منهم   كل  تخطيط  حول  املسافرين  هؤالء 

الرغبة  الكبرية لكل منهم نحو البقاء دون اآلخرين ، وتتصاعد 

السبع«  و»والوصايا  »المفارقة«  الوردية«،  والسيدة  »أوسكار 
الصاوى   بساقية  أكتوبر  شهر  عروض 

منني« السكة  »هيا 
الهوسابري    على  »جراند«  فريق  عروض  أول 
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قسم  النوعية  الرتبية  كلية  املنوفية  بجامعة  مؤخرا  نوقشت 

الحاكم  بني  العالقة  بعنوان  ماجستري  رسالة  الرتبوي  اإلعالم 

واملحكوم يف مرسح سعد الله ونوس، إعداد إميان عبد الفتاح 

كال  من  واملناقشه  الحكم  لجنه  وتكونت  الطباخ  السالم  عبد 

املساعد  واملرسح  اإلعالم  فرج)أستاذ  عمر  فرج  أ.م.د/  من  

الدراما  قسم  ورئيس  املنوفية،  بجامعة  النوعية  الرتبية  بكلية 

حامد  مصيلحي  منى  د/  بني سويف(،  جامعة  اآلداب،  بكلية 

بجامعة  النوعية  الرتبية  بكلية  واملرسح  اإلعالم  )مدرس  حربك 

املساعد  والدراما  النقد  أستاذ  فتحي  شيامء   / د  املنوفية(، 

أستاذ  ابوالفتوح  عبداملنعم  أسامء   / د  ا  الزقازيق،  بجامعه 

النقد والدراما املساعد بجامعه املنصورة .

تتبلور مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل: ملاذا وكيف 

الحاكم واملحكوم يف أغلب  العالقة بني  تناول سعدالله ونوس 

أعامله املرسحية بهذا الشكل الكثيف واملتكرر حتي أصبحت 

ظاهرة ىف مرسحه؟.

هذه  تتناول  أنها  األول  شقني  يف  الدراسة  أهمية  تتبلور 

الواقع  استمرارية  تصور  ميكن  ال  حيوية  عالقة  الدراسة 

والشق  واملحكوم،  الحاكم  بني  العالقة  وهى  بدونها  البرشى 

الحاكم  بني  العالقة  اشكالية  عىل  املرتتبة  اآلثار  خطورة  الثاين 

 ، النفسية  النواحي  كافة  تشمل  الخطورة  وهذه   ، واملحكوم 

والصحية ، واالقتصادية ، واالجتامعية ، واألمنية أيضاً . 

أهداف الدراسة :

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل اتجاهات سعدالله ونوس ىف 

تناوله للعالقة بني الحاكم واملحكوم ىف مرسحه، و التعرف عىل 

النصوص  تعكسها  كام  واملحكوم  الحاكم  بني  العالقة  طبيعة 

املرسحية عينة الدراسة، و صورة كل من الحاكم واملحكوم كام 

تعكسها النصوص املرسحية –عينة الدراسة. 

وقد كانت حدود الدراسة يف الفرتة الزمنية املمتدة من بداية 

الستينيات وحتى نهاية القرن املايض .

و اختارت الباحثة عينة الدراسة عرب الطريقة العمدية وهي: 

حفلة سمر من أجل 5 حزيران، الفيل يا ملك الزمان ، مغامرة 

رأس اململوك جابر، امللك هو امللك 

و قسمت الباحثة دراستها إىل بابني، األول يتكون من فصلني؛ 

وأهدافها  وتساؤالتها،  الدراسة  مشكلة  الباحثة:  فيه  وتناولت 

مرسحيات  من  الدراسة  عينة  اختيار  ومربرات  وأهميتها 

ومصطلحاتها،  الدراسة  وحدود  ونوس،  الله  سعد  الكاتب 

من  األول  الباب  من  الثاىن  الفصل  أما  السابقة.  والدراسات 

وأنواعه  ونشأته  السياىس  املرسح  مفهوم  فتناول  الرسالة، 

من  الثاين  الباب  أما  واتجاهاته.  مدارسه  وأهم  أعالمه  وأهم 

أربعة  عىل  اشتمل  وقد  التحليلية،  الدراسة  فتناول  الدراسة، 

مباحث، املبحث األول، تناول العالقة بني الحاكم واملحكوم يف 

النص املرسحي »الفيل يا ملك الزمان«. واملبحث الثاين، تناول 

هو  »امللك  املرسحي  النص  يف  واملحكوم  الحاكم  بني  العالقة 

امللك«. واملبحث الثالث، تناول العالقة بني الحاكم واملحكوم 

يف النص املرسحي »مغامرة رأس اململوك جابر«. أما املبحث 

النص  يف  واملحكوم  الحاكم  بني  العالقة  فتناول  الرابع، 

املرسحي »حفلة سمر من أجل خمسة حزيران« . واختتمت 

الباحثة رسالتها مبلخص الدراسة وأهم نتائجها،   

الدراسة: نتائج  أهم 
الحاكم واملحكوم هي عالقة  العالقة بني  الدراسة أن  كشفت 

من  واالستبداد  الظلم  عىل  قامئة  ومتوترة،  سلبية،  تنافرية، 

أجمعت  املحكوم،   قبل  من  والخضوع  والذل  الحاكم  قبل 

حالة  هناك  أن  الدراسة-  عينة   – املرسحية  النصوص  كل 

مغرتب  كالهام  وأن  واملحكوم،  الحاكم  بني  تامة  انفصال 

الشديدة  االغرتاب  حالة  عن  الدراسة  كشفت  و  اآلخر،  عن 

الحاكم،  عن  التام  وانعزاله  وطنه،  يف  املحكوم  يعيشها  التي 

إلشكالية  حاًل  الدراسة-  -عينة  املرسحية  النصوص  طرحت 

العالقة بني الحاكم واملحكوم يتلخص يف حتمية ثورة املحكوم 

أن   الدراسة  كشفت  و  حريته،  منه  ينتزع  حتى  الحاكم  عىل 

مرسح  هو  أشكاله  بجميع  واملرسح  سياسيا،  ولد  املرسح 

سيايس.

يجب  وال  وجبان،  ووضيع  حقري  املحكوم  أن  الحاكم  يرى 

اإلطالق،  عىل  منه  خوف  وال  به،  االهتامم  أو  إليه  اإللتفات 

فينفذها  األوامر  له  ٌتعطي  عبد،  مجرد  الحاكم  نظر  يف  إنه 

فوراً دون نقاش، الحاكم – يف كل املرسحيات عينة الدراسة – 

هو حاكم ديكتاتور، بولييس، قمعي، مستبد ، ظامل، مخادع، 

غدار، لئيم، ال يؤمتن، ال يحقق انتصارات للشعب. وال يعنيه 

–عينة  املرسحيات  كل  صورت  فقط،  الذاتية  مصلحته  سوى 

جبان، جاهل،   ، مسامل  إنسان طيب،  بأنه  املحكوم  الدراسة- 

يد  يف  الشطرنج  قطعة  يشبه  أمره،  عىل  مغلوب  سلبي، 

الحاكم، يعيش حياة ميلؤها البؤس والشقاء واملرارة، وال أمل 

عنده يف أن يعيش يف املستقبل حياة رغد وترف.

امللك  أن  الدراسة –  النصوص املرسحية – عينة  أجمعت كل 

النصوص  وحاشيته وأركان حكمه هم يشء واحد، دعت كل 

املرسحية – عينة الدراسة- املحكوم إىل االستيقاظ من غفوته 

الطويلة، والثورة ضد الظلم والقهر الذى ميارسه الحاكم عليه

أن   - الدراسة  عينة   – مرسحياته  يف  ونوس  الله  سعد  يرى 

يف  يرغب  مسامل،  إنسان  فهو  قوة،  وال  له  حول  ال  املحكوم 

التي  املشاكل  وخاصة  املشاكل،  عن  بعيداً  بهدوء  العيش 

تتعلق بالسلطة الحاكمة يف البالد. 

الدراسة توصيات 
بإتاحة  الرقابة  عىل  واملسئولني  الحكومة  الدراسة  تويص 

وا  يعربِّ حتى  املرسح  لكتاب  الحريات  من  أكرب  مساحة 

أن  املرسح  كتاب  الدراسة  تويص  جرأة،   بكل  أرائهم  عن 

ونوس  الله  سعد  فعل  مثلام  هادفة  مرسحية  أعاماًل  يقدموا 

بالدراسة  يتناولوا  أن  الباحثني  الدراسة  تويص  مرسحه،  يف 

والتحليل »العالقة بني الحاكم واملحكوم يف السينام  العربية«. 

محمود سعيد

مسرح  في  ماجستري 
ونوس الله  سعد 



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 1٩ أكتوبر 2020العدد 545 العدد 1٩٦8٦ أكتوبر 2020العدد ٦8٦

[06 متابعات

 « املخرج  يستعد   خالصة   مرصية  ،وروح  يقظ   بعقل 

ينقلنا  الذي   « ديجافو   « عرض  لتقديم    « فؤاد  أحمد 

يؤمن  ،وبفريق  باملرسح  جديد  عامل  إىل  بعيدة  بالد  من 

هذه  ،وُتجري  اإلنسان  قضايا  ملناقشة  الفنون  بأهمية 

الهناجر«   « مرسح  عىل  للعرض  األخرية  الربوفات  األيام  

بالتمثيل  ، ويشارك  قريًبا   يستعد الستقبال جمهوره  الذي 

رحمة  يوسف،  محمد   ، السلكاوي  أحمد   ، نبيل  تامر  فيه 

أحمد، بسمة ماهر،و ديكور أحمد أمني ، أزياء مروة عوده 

، إضاءة أحمد الدبييك،  موسيقى محمد عبد الله ، مساعدا 

ُمنفذ أحمد سيف  ، ُمخرج  اإلخراج أحمد رضا ومها سامي 

بالفريق  التقت مرسحنا  ، وقد  إعداد وإخراج أحمد فؤاد   ،

هذه  مالمح  عىل  تتعرف  أن  لتحاول  الربوفات  إحدي  يف 

التجربة املرسحية الجديدة .

 “ العكس  إثبات   ”
،ونلتقي  أيام  بضعة  تتبقى   : فؤاد  أحمد  املخرج   قال 

نص  عن  املأخوذة   « ديجافو   « مبرسحية   الجمهور  مع 

شياتشياري،  أوليفريا  السويرسي  للكاتب  العكس«  »إثبات 

السويرسية   الثقافية  املؤسسة  مع   قبل  من  عملت  ،وقد 

للعديد  ترجمتهم   معهم   وشهدت  مبرص  »بروهلفتسيا« 

الذي   “ العكس  إثبات   ” بينها  لكتابهم من  نصوصهم   من 

أن   ” هي   جديدة  قضية  يطرح  وهو   2005 مؤلفه  قدمه 

من  بالعامل  يحدث  ما  لكل  رشيك  هو  املعارص  اإلنسان 

صغرية ،وكبرية  سواء كان ذلك يف مجتمعه أو بأبعد القارات 

عنه ، وإن مل تقرتف يداه  أي سلوك أو يشغل باله بأي يشء 

طيلة  يحاول  كان  وإن  حدث  بكل  يتأثر  وهو  يحدث،  مام 

وقته أن يبتعد متاًما عن ذلك ؛فهو دوًما  ُمقحم من ناحية 

يعيش  الذي   « »الشاب  مثال  يف  ذلك  املؤلف  ،ويقدم  ما 

مبفرده ،ويحارصه جميع  جريانه بدفعه يف شئونهم  الخاصة 

ومشكالتهم  ليصبح رشيًكا معهم .

وأكد فؤاد : وهذه القضية جديدة باملرسح املرصي وأحاول 

للنص  باإلعداد  قمت  أن  بعد  كوميدي   إطار  يف  تقدميها 

ليتناسب مع الجمهور، 

يطرحها  التي  والقضية  األفكار  وترتبط    : فؤاد  وتابع  

الثالثة  العقود   يف  وخصوًصا   زمٍن،  كل  يف  بنا  ديجافو«   «

اإلنسان  جعل   الذي  التكنولوجي   التطور  ،ومع  األخرية 

أي  فأصبح  بالعامل   مكان  كل  يف  يحدث  ما  يعلم   املعارص 

العامل  وأزمات  مشكالت  كل  من  جزًءا   عنه  رغاًم  إنسان 

ألي   ميكن   فال   ، بإحداها  علم   متى  والكربى  الصغرى 

أي   عن  بعيًدا  ينأى  أن  جهد   من   يحاول  ما  بكل  إنسان 

من  كل  تخص  عاملية  قضية  وتلك   ، به  يتأثر  أوال  حدث 

يعيش عىل كوكب األرض يف زمننا  هذا  .

إنسانية قضية 

تقديم   يف  خاٍص  اتجاٍه  الأرتكزعىل   : فؤاد  أوضح  فيام 

أوالقضايا  األفكار  بأحد  أنشغل  عندما  لكني   ، املرسح  

نحو  فأسعى  وتؤرقني  وبداخيل  بعقيل  هاًم   ،وأحملها 

بقراءايت  دامًئا  أبحث   ،ولذا  للجمهور  وتقدميها  معالجتها 

الذي  النص  عن  بالعامل   أوغريهم  املرصيني   للمؤلفني 

عرض مرسحي   بكل  ماأمتناه    تقديم   عىل  القدرة  يحمل 

جديد من أفكار ،وقد أرغب يف تقديم إحدى األفكار التي 

كثريًا  فأبحث  قبل  من  تقدم  مل  وهي  بها  العقل   يصطدم 

النصوص  كل  الندرك  مبرص  ،ونحن  لها  املناسب  النص  عن 

،ونشهد  منها   الجديد  وخصوًصا   ، للمرسح  تكتب  التي 

أزمة كبرية يف ذلك األمر ،وال نعرف  من النصوص الجديدة 

النعرف  األخرية  ،وباآلونة  بالعروض  منها  يقدم  ما  غري 

ألنها  والحديثة  الجديدة  للنصوص  واضحة  أيديولوجيات 

املؤلف  رؤية  إىل  فالنصل   ، لقراءتها  مخرج   لكل  التتوافر 

فنشاهد  مطبوعة  غري  تقدم  التي  النصوص  من  الكثري  ،و 

فال  لنا،  ليقدمه  اختاره  الذي  النص  يف  املخرج  رؤية  فقط 

يتضح لنا هل ما ُقدم ما كان ينشده مؤلف النص أم ال ، 

،ورغم  واملخرجني  املؤلفني  بني  التواصل  أزمة  نعيش  فنحن 

أفكاًرا  ذلك نجد باملرسح املرصي مؤلفني  تحمل كتاباتهم 

جيدة وترتبط كثريًا بواقعنا املرصي وقضايانا ،واختتم فؤاد 

األخرية  التجريبي  املهرجان  دورة  بفعاليات  شهدنا  لقد   :

أننا  أرى  ولذا   ، العروض  الجمهور ملشاهدة  وتزاحم  توافد 

قريًبا  املقدمة  للعروض  ومرات  مرات  ذلك  تكرار  سنشهد 

ومن بينها  » ديجافو« وخصوًصا أننا نسعى لتقديم عرًضا  

إنسانية مع فريق مرسحي مميز قدموا من  يحمل قضية  

قبل الكثريمن العروض ونالوا العديد من الجوائز وإعجاب 

كبري   ووعي  حب  بداخلهم  ويحملون  الكبري  الجمهور 

للمرسح ،ونأمل جميًعا أن يسعد الجمهور .

الحقائق اختالط 
الرئيسية   الدرامية  الشخصية  بالعرض  نبيل »  تامر  يقدم » 

جريانه  لكن  مبنزله   وحيًدا   يسكن   الذي    « الشاب    «

اليدعونه وشأنه  ،وقال : تتمثل الحياة اليومية واألحداث 

التي نعايشها مًعا يف العامل عاًما بعد عام يف العقود األخرية 

الحقائق  اختالط  ذلك  ومن  العرض  أليديولوجية  مصدًرا 

لألفراد  الشخصية  الرؤى  من  الكثري  ،وتزاحم  وتزييفها 

بيننا  ،تائهة  مفقودة   الحقيقة   تجعل   والتي  باملجتمع  

مشكالتنا  وتفاقم   زحام  ،وسط  منا  ألي  واضحة  وغري 

الشخصية 

الركائز  هيأحد  للنص  الجيدة  القراءة  إن   : نبيل  وأوضح 

باملرسح   الدرامية  الشخصية  تقديم  يف  للوعي  األساسية 

لنا جيًدا  ماتفرس  العرض وحكايته هي  فإن قصة  ثم  ومن 

العالقات  تتضح  الربوفات  الشخصيات،ويف  وسامت  مالمح 

وترابط الشخصيات  ببعضها ومع املناقشات املتعددة بني 

إىل  مًعا  نصل  العرض حتى  بناء  نستكمل  واملخرج  الفريق 

ماننشده 

ُيسعد  وممتًعا  جيًدا  عرًضا  تقديم  نأمل     : نبيل  واختتم 

االحرتازية  االجراءات  بكافة  االلتزام  ونتمنى  جمهوره 

لسالمة فريق العرض والجمهور.  

»ديجافو«
اآلخرين مشكالت  زحام  في  المعاصر  لإلنسان  خاصة  رحلة  يقدم 

لكل  المعاصر شريك  اإلنسان   : أحمد فؤاد 
بالعالم من صغرية وكبرية  مايحدث 
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[ متابعات]

االجتماعية الطبقات  
يسكن«     « ديجافو   « :يف  السلكاوي  أحمد  املمثل  وقال 

به  يزجون   جريانه  لكن  مبفرده   املدن  إحدى   يف  شاب«  

محاولة  كل  ومع  وأزماتهم   مشكالتهم   نحو  إرادته   رغم 

أكرث،  نحوها  به  ُيزج  املشكالت  هذه  من  للهروب  منه 

وأقدم دور أحد هؤالء الجريان  من الطبقة العليا باملجتمع 

وُيقحم  يدفع  الذي   الكبري  التأثري  ذو  الجار  وهوذلك   ،

دوري  خالل  ،ومن  التخصه  مشكالت   لدائرة  الشاب  هذا 

وعالقتي بالشاب يف العرض يتضح  تفاوت وتباين  الطبقات  

هؤالء  مع  خصوًصا  املواطنني   عىل  ذلك  وتأثري  االجتامعية 

الذين ال عالقة لهم بكل مايحدث  من حولهم  ،فُيدفع بهم 

كرشكاء  عند تفاقم مشكالت غريهم ، ومن  ثم  نجد  أن 

يف كل مجتمع بالعامل  أفراد يختنُقون بعوامل وأزمات غريهم  

رغم أن  أيديهم  مل تقرتف أي سلوك لهذا 

باملرسح   تتضح مالمح كل شخصية     : السلكاوي  وأضاف  

يقدم  وهنا  املخرج   ورؤية   ، الربوفات  مع  وتستكمل 

”أحمد فؤاد “ إعداًدا مغايرًا  للعرض  حيث ينقل النص من 

تبًعا ملا كتبه املؤلف   املجتمع  السويرسي  وأحداث تخصه 

تحدث يف  قد  عامة  إنسانية  يرتكز عىل قضية  عرًضا  ليقدم 

اليلتزم  عبثي   كوميدى  إطار  ىف  مواطن  ألي  مجتمع  أي 

ببيئة خاصة أو زمن   محدد .

النمطية الشخصيات 
ديجافو«   « يقدم   »: يوسف  »محمد  املمثل   أوضح  فيام 

نص  عن  مخرجه  بقيادة   جديدة  ومعالجة  مميزة  رؤية 

اإلنسان  إقحام  حول  األحداث   ،وتدور  العكس«  »إثبات 

بأحداث ال عالقة له بها مًتاًما  من قبل  امُلحطني  به لجعله 

هوالء   أحد  شخصية  أقدم  ،وأنا  عنه  رغاًم  معهم  رشيًكا 

اآلخرين  أمور  كل  يف  أنفه  َيدُس  الذي  الجار  ،ذاك  الجريان 

من حوله ،ويدفع بهم بعوامله وال يسلك بنفسه أي فعل يف 

حياته ويتسم بحقده نحو اآلخرين وهذه الشخصية مياثلها 

بالحياة أمثلة كثرية وهي منوذج ألحد الشخصيات النطمية 

التي  تشبه الكائنات الطفيلية 

وأوضح يوسف: يرتكز العرض عىل تقديم صورة  تورط أحد 

باملشاركة   االختيار  فيها حق  األشخاص يف مشكالت  الميلك 

مناذج  من  صور  بالعرض  ُتقدم  كام  القبول   أو  بالرفض 

بالنهاية أن كل ماقيل  لنا  باملجتمع والتي يتضح  الشائعات 

بها اليحمل أي قدر  من الصدق  وكانت فقط نتاج الكذب  

واالفرتاء  .

والفعال  األول  الدواء  هو  المسرح  
باملرسح   املؤسسات  كل  من  االهتامم  :أمتنى  يوسف  وقال 

زيادة  نحو  الدفع  و  العروض  ميزانية  مجال  يف  وخصوًصا 

والتسويق  الدعايا  مبجال  ،واالهتامم  املرسحي  اإلنتاج 

سكاين  تزايد  نشهد  فنحن   ، مكان  بكل  املرسحية  لعروضنا 

هو يف احتياج كبري لننتج أعداًدا كثريًة من العروض  وحتى 

فهو   السامية   لقيمته  باملجتمع   فرد  لكل  املرسح  يصل 

مؤسسات  بعد  الثاين  املعلم  يكون  أن  دوًما   القادر  الفن 

اإلرهاب  محاربة  نستطيع  شك  بال  خالله  فمن  التعليم 

ودامًئا  جيًدا  نعي  أن  ويجب  العقيمة   واألفكار  والجهل 

بالسينام   الدراما  تقدمه  مبا  مقارنة  ذلك  نحو  املرسح  دور 

أوالتلفزيون التي النجد  بهام مضموًنا أو رؤى  ذات قيمة 

وهدف ، ويجب أن نعّدل  ونواجه  اإلجراءات الروتينية يف 

والفعال  األول  الدواء   فهو  املرصي  للمرسح  اإلنتاج  برامج 

بالدولة إىل  للمجتمع والذي يجب أن يسعى املسؤلني عنه 

زيادة إنتاجه ونرشه  بني كل املرصيني  .

األحداث دائرة  

: يقدم “ديجافو” هذا اإلنسان  فيام قالت »رحمة أحمد» 

فيتجنب  وهدوء  سالم  يف  يعيش  أن  يتمنى،ويحاول  الذي 

دائرة  يف  عنه  رغاًم  نفسه  يجد  لكنه  باآلخرين  االختالط  

خانقة من رصاعات املحيطني به  وهومل يكن أحد أطرافها 

تدفع  هذا  التي   الشخصيات   دورأحد هذه  ،وأقدم  أبًدا 

الشاب يف رصاعات   الشأن له بها ،وأرى أن قضية العرض 

فريوس«  جائحة  أحداث  بعد  للتقديم   كثريًا   تتناسب  

والسياسية  القضايا  يف  تطورات  من  »ونتائجها  كورونا 

 ، االجتامعية  العالقات   هوية  ،وتغري  بالعامل  واالقتصادية 

فقد شهدنا  مًعا  أي أرسة  بكل بيت تصري مجتمًعا  صغريًا 

،كأن  نفسه  يحمي  أن  يسعى  املجتمع  بهذا  فرد  وكل   ،

نفسه   يجد  ؛لكنه  جميًعا  علينا  فرضت  ما  لفرتة  ينعزل 

يف  اآلخرين  به  مير  ما  بكل  رشيًكا  األحداث  دائرة  داخل 

العامل .

واختتمت رحمة :لقد تغري وعي الجمهور نحو املرسح  يف 

أجل  من  للحضور  كثريًا  يقبلون  ،فأصبحوا  األخرية  اآلونة 

بعد  االجتامعي   التباعد  ،ونتاج   االستمتاع  عن  البحث 

كثريًا   سيتوافد  الجمهور   أن  أرى  لشهور   « حظر«كورونا 

ملتابعة العروض الجديدة  ،مع االلتزام بالتعليامت من قبل 

املرسح  والجمهور  نحو السالمة  للجميع .

اإلنسان إرادة 
للعرض وأوضح  املوسيقي  يقدم » محمد عبدالله » اإلعداد 

املوسيقية  الرؤى  من  الكثري  بتقديم  قبل   من  شاركت  قد   :

 37 من  أكرث  نحو  عددها   يصل  التي  العروض  من  للعديد 

ترشيحي   تم  كام  جائزًة    17 من  ألكرث  ،وحصلت  عرًضا  

السابعة  بالدورة  موسيقي  إعداد  أفضل  بجائزة   للفوز 

ملهرجان  القومي للمرسح املرصي  2014 ، ويعد »ديجافو » 

هو العرض الثاين  الذي أقدم  له  رؤيته املوسيقية بعروض 

، وكان األول » نزهة يف أرض املعركة » من  الهناجر  مرسح 

إخراج أحمد فؤاد أيًضا ، الذي تجمعني به صداقة   شخصية 

وفنية ،ومن ثم كان اختياره يل مع فريق العرض 

مختلفة  رؤية  العرض  يقدم   : »عبدالله«  وأوضح 

ومغايرة  وغري مألوفة  عاّم اعتدنا عليه  باملرسح املرصي   

اإلنسان عىل   ،ومنها مدى قدرة  األفكار  ويطرحالعديد من 

لكنه  به  فعل اليرغب  أو  أمر  أي  نحو    « العكس  »إثبات 

قد ُيقيد  وُيحارص بأزمات تعيقه عن مواصلة سريه برحلته 

اآلخرين   بأمور  محارصته  ويتخطى  مخاوفه  ،وليتجاوز 

وبفعله  بإرادته  يختاره   الذي  وسلوكه   منه  بقرار  يكون  

العرض وأنا  : من الرضوري لكل مشارك من فريق  ، وأكد 

من بينهم قراءة النص لعدة مرات والوعي بجميع مفردات 

األحداث   ، الدرامي  واملكان  الزمن  وخصوًصا  العرض 

املخرج  ،ورؤية  الدرامية  الشخصيات   سامت   ، الدرامية  

وحضور الكثري من الربوفات .

قدرة  لها  موسيقى  أقدم  أن  :أأمل   « الله  عبد   « واختتم 

إعجاب  ،وتلقى  الخاصة  املخرج   رؤية  توصيل  عىل  كبرية 

ذائقة الجمهور .

همت مصطفى
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التابعة  قال الفنان عبد املنعم محمد مدير فرقة تحت 81 

للبيت الفنى للفنون الشعبية واإلستعراضية » تتضمن خطة 

»عىل  العرائىس  العرض  فيستمر  هامة،  عروض  عدة  الفرقة 

العرض  جاهني  صالح  قاعة  عىل   « حرامى  واألربعني  بابا 

كرم  توزيع  رؤوف،  محمد  ألحان  الزناىت،  محمد  أشعار 

صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى 

عن  الرشيف  حسن  إخراج  محمد،  عبداملنعم  إعداد  بكار، 

ليلة  ألف  حكايات  ضمن  األصيل  الشعبي  املوروث  قصة 

وليلة، ولكن بشكل جديد، يتناول العرض شخصية عىل بابا 

برسقة  اقناعه  الشخيص  حامره  يحاول  ولكن  سارقا،  ليس 

صورت  وإمنا  مبتكلم  ليس  حامره  أن  يكتشف  ولكنه  املال، 

له نفسه كل ذلك الخيال بغرض الرسقة ثم يعود لعقله عىل 

أن ال يصبح حرامي 

العرض إقباال جامهرييا كبريا ومن املقرر تقدمية  وقد حقق 

الروح  عودة  برنامج  ضمن  للفنون  الهناجر  مركز  بساحة 

الذى يقيمه قطاع شئون اإلنتاج الثقاىف برئاسة املخرج خالد 

جالل  32 ،42 ،52 أكتوبر الجارى 

تستعد الفرقة  أيضا لتقديم  عرض »سندباد« بطولة النجم 

مالبس  شبل  حازم  ديكور  إمام  إسالم  إخراج  حسني  سامح 

 ، والطفل  لألرسة  عرض  يكون  أن  ونأمل  عجمى  نعيمة 

تأليف  إبراهيم  هشام  املخرج  يقدمه  عرض  إىل  باإلضافة 

محمد الطيب 

وتابع قائال »نعد كورال غناىئ لفرقة تحت 81 وسيقدم من 

خالله األغنيات واالستعراضات القدمية لعمالقة الغناء مثل 

شادية وفريد األطرش وغريهم من كبار الفنانني  ،إىل جانب 

تأسيس  عىل  عاما   52 مرور  مبناسبة  كبرية  احتفالية  تنظيم 

الفرقة  

العمرية  الفئة  مخاطبة  عىل  الفرقة  هوية  »تعتمد  وتابع 

الشباب  تخاطب  أعامل  وتقديم  عاما    81 من  األقل 

الفرقة  إليه  تسعى  ما  وهو  وهمومهم  الشباب  ومجتمع 

النصوص  كل  فنقرأ  الواحدة  الفريق  بروح  نعمل  فنحن 

املطروحة، ونحاول انتقاء النص الجيد.

 فعىل سبيل املثال عرض »عىل بابا واألربعني حرامى هناك 

عنارص فنية  جديدة وقد حقق العرض نجاحا كبريا أيضا ال 

كبرية  عروض  الفرقة  أيضا  فتقدم  الفرقة  ىف  األعامل  تقترص 

من   « أغنيلك  »مكتوبىل  عرض  قدمنا  املاىض  العام  ففى 

إخراجى وبطولة الفنان إميان البحر درويش  

إتفاق  وهناك   ، الجيدة  العروض  لتقديم  نسعى  فدامئا 

وبروتكول  لعمل جوالت بالعروض وسنبدأ بجنوب الصعيد 

قائال  مرىس  طارق   81 تحت  لفرقة  الفنى  املرشف  أوضح 

يكون  أن  فيجب  السابقني  املديرين  كل  مسرية  نستكمل   «

الرتاث سواء املرصى أو  ، فنحن نعمل عىل  العمل تراكمى 

الفئة  مثل  العمرية  الفئات  لكافة  عروضنا  نقدم   ، العاملى 

واألربعني  بابا  »عىل  عرض  حاليا  لها  يقدم  التى  العمرية 

حرامى » الفئة من 5 إىل 9 سنوات .

العاملى  الرتاث  من  كال  يضم   « »سندباد  عرض  وهناك 

الهوية  بدروه يحافظ عىل  التى  املوروث  ، فنقدم  والعرىب 

العربية واملرصية للطفل فريبطه بهويته، وهو ىشء ىف غاية 

مواقع  وتواجد  نحيا خاللها  التى  الظروف  األهمية ىف ظل 

التواصل اإلجتامعى واإلنفتاح عىل الغرب .

ألننا  وذلك  الهوية  وبناء  الريادى  الدور  إستعادة  ونحاول 

نتبع وزارة الثقافة املرصية والبيت الفنى للفنون الشعبية 

واإلستعراضية .

هامة  خطوة  »هى  »سندباد  عرض  تقديم  »خطوة  وتابع 

الغرب،  تناولها  قصة  فهى  للعرض،  جامهريية  ألحداث 

وهى ىف األساس قصة عربية ومن خالل هذة القصة ومن 

خالل نجم محبوب مثل النجم سامح حسني نعيد املتفرج 

الطفل املرصى، بفئة عمرية أكرب من 9  الذى ننشده وهو 

سنوات وحتى 51 عاما، ونأكدعىل هويته فإذا نشأ الطفل 

دون هوية ودون إرتباط يكون من السهل إنصياعه ملناطق 

إعادة  فنحاول  الوطنية  بالقيمة  األحساس  عن  تبعده 

يفيد  مبا  املرصى  والشاب  املرصى  الطفل  وعى  تشكيل 

املجتمع املرصى بشكل عام 

التقدم  مبواكبة  الطفل  كاتب  يقوم  أن  كيفية  وعن 

مواكبة  الرضورى  من   « قائال  إستطرد  التكنولوجى 

عن  الطفل  تغريب  نحاول  ال  أن  فيجب  الحياة  تطور 

الجانب  عىل  نحصل  ولكن  العكس  عىل  بل  التكنولوجيا، 

اإليجاىب منها ،ونحاول عن طريق شكل درامى فنى ممتع 

للطفل  والسلبية   اإليجابية  الجوانب  الضوء عىل  نلقى  أن 

يضعفان  ألنها  مبارشة  أو  تعليم  دون  التكنولوجيا  ىف 

الجبال  »مملكة  بعنوان  نص  كتبت  وقد   ، الدرامى  النص 

وسائل  مع  األطفال  تعامل  عن  إطارها  والقصة   « السبعة 

لهم  ويحىك  جدهم  ويحاورهم  الحديثة،  التكنولوجيا 

كيف كان يتعاملون فيام مىض وكيف يتواصلون ويلعبون 

الجوانب اإليجابية والسلبية دون  النص  وأعرض من خالل 

مبارشة فيكتشف الطفل بنفسه السلبى واإليجاىب 

رنا رأفت 

18 تحت  فرقة  مدير 
كبريا  نجاحا  حقق  حرامى«  واألربعني  بابا  »على   

متابعات

 25 بمرور  احتفالية  نستعد بعرض »سندباد » 
الفرقة قريبا تأسيس  عاما على 
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مساعد  مدرس   - فيشا  /سايل جامل مصطفي  الباحثه  ناقشت      

املرسح  شعبة  الرتبوي.   اإلعالم  قسم   . النوعية  الرتبية  بكلية 

اإلخراج  مناهج  أثر  واملعنونه ب  للدكتوراه  رسالتها  بجامعه طنطا 

املرسحي الحديثة عىل الخطاب الدرامي

) دراسة تحليلية لنامذج من العروض املرسحية ما بني2016:2000 

م (

وتكونت لجنه الحكم واملناقشه من 

اكادمييه   - املرسح  اإلخراج  مناهج  أستاذ  عيد  الدين  د/كامل  ا. 

الفنون)مرشفا ورئيسا(

العايل  باملعهد  واإلخراج  التمثيل  أستاذ  خاطر.  سامي  د/سيد  أ. 

للفنون املرسحيه أكادميية الفنون)مناقشا( 

قسم  ورئيس  املساعد  املرسح  أستاذ  زيدان  عىل  مايسه  د/  م.  أ. 

اإلعالم الرتبوي سابقا)مناقشا( 

قسم  ورئيس  املساعد  املرسح  أستاذ  امللط  حسن  عزة  د/  م.  أ. 

اإلعالم الرتبوي سابقا)مرشفا( 

2020م اما عن الرساله 

واختالف  املخرجني  بتعدد  املرسحي  اإلخراج  مناهج  تعددت 

املرسحي  اإلخراج  أصبح  حتى   ، ثقافتهم  ومدى  أيديولوجياتهم 

من  إتجاه  كل  كان  وملا   ، املرسح  فن  ىف  هاماً  جانباً  ومناهجه 

وتعدد  الدرامي  الخطاب  عىل  الخاص  أثره  له  اإلتجاهات  هذه 

أبرز هذه  تحديد  إىل  تسعى  الدراسة  فإن هذه   ، ودالالته  معانيه 

اإلتجاهات اإلخراجية وأثرها ىف شكل ومضمون الخطاب الدرامي. 

وميكن تحديد مشكلة الدراسة ىف التساؤل الرئييس التايل:- 

ىف  املخرجون  بها  تأثر  التى  املرسحية  اإلخراج  مناهج  أبرز  هي  ما 

املرسح املرصي ىف الفرتة ما بني2000 :2016؟

منهج الدراسة :

االستعانة  مع  املسحي  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  تتبع      

باملنهج الوصفي – تحليل املحتوى، والذى يقوم عىل أساس تحديد 

متغرياتها  بني  العالقة  ونوعية  طبيعتها  ووصف  الظاهرة  خصائص 

وأسبابها ، باإلضافة اىل استخدامه ىف تحليل العروض املرسحية عينة 

الدراسة ومعرفة أثر مناهج اإلخراج عىل خطابها الدرامي. 

عينة الدراسة :

وتشمل عدد من العروض املرسحية املرصية ىف الفرتة من 2000 : 

2016 ، وهي عينة مختاره مختلفة اإلتجاهات ، يسعى البحث من 

املرسحي ىف  اإلخراج  اتجاهات  بانورامية عن  لتقديم صورة  خاللها 

مرص خالل هذه الفرتة الزمنية .

وهذه العروض املرسحية هى : 

 : اخراج   ، وهبه  الدين  سعد  تأليف:   .  2000 السالمة      سكة 

محمد صبحى

رجل القلعة  2006  . تأليف : محمد ابو العال السالموىن ، اخراج : 

نارص عبد املنعم

السلطان الحائر     2009 . تأليف: توفيق الحكيم ، اخراج : عاصم 

نجاىت

غيبوبة  2015  . تأليف : محمود الطوخي ، اخراج : شادي رسور 

وىف إطار اإلجابة عن تساؤالت البحث والوصول إىل أهدافه قسمت 

األول مفهوم  الفصل  تتناول ىف   : ثالثة فصول  إىل  الدراسة  الباحثة 

الخطاب بصفة عامة والخطاب الدرامي بصفة خاصة ، ومكونات 

منظومة الخطاب الدرامي من نص وعرض وتلقي والجدلية القامئة 

العرض  وخطاب  النص  خطاب  الفصل  هذا  تناول  كام  بينهم. 

باإلضافة  آلخر  مذهب  من  منهام  كل  وتحوالت  وخصائصهام 

الخطاب  منظومة  ىف  وأهميته  املعنى  إنتاج  ىف  املتلقي  دور  إىل 

الدرامي.

ثم يأيت الفصل الثاين الذي يتناول ماهية اإلخراج املرسحي وتطوره 

تعامله  وجدلية  املرسحي  املخرج  ودور   ، املختلفة  املراحل  عرب 

املبحث  ويتناول   ، املرسحي  العرض  بعنارص  وعالقته  النص  مع 

الثاين مناهج اإلخراج املرسحي لثالثة من أهم املخرجني ىف تاريخ 

وبرتولد   ، ستانسالفسيك  قنسطنطني  وهم  املرسحي  اإلخراج 

بريخت ، وبيرت بروك وطبيعة منهج كل منهم .

وىف الفصل الثالث تقدم الباحثة تحلياًل للعروض املرسحية املرصية 

ىف الفرتة ما بني 2000 و 2016 ودراسة أثر مناهج اإلخراج العاملية 

النص  بني  ما  الدرامي  الخطاب  تحوالت  ودراسة  عليها.  الحديثة 

والعرض. 

إىل  الباحثة  توصلت   ، البحث  فصول  من  سبق  ما  خالل  ومن 

:    أن الخطاب الدرامي مفهوم  النتائج من أهمها  مجموعة من 

الخطاب  يشمل  حيث   . الدرامي  النص  من  وشمواًل  إتساعاً  أكرث 

واملتلقي  الفنية  بعنارصه  والعرض  األدبية  بعنارصه  النص  الدرامي 

مقوماته  بكل  املرسحي  العرض  يتأثر  الخطاب.  يستقبل  الذي 

منهج  فكل  خطابه،  وطبيعة  املخرج  بتوجه  واملسموعة  املرئية 

مبا  التوجهات  من  مجموعة  العرض  عنارص  عىل  يفرض  إخراجي 

يتفق مع رؤيته وخطابه. كام تخلص الدراسة اىل أن هناك سامت 

ىف  قدمت  التى  الدراسة  عينة  املرسحية  العروض  بني  مشرتكة 

العروض  جميع  اشرتكت  منها:   2016:2000 بني  ما  الزمنية  الفرتة 

، فجمعت  لبلورة خطابهم  إخراجي  أكرث من منهج  الجمع بني  ىف 

برتولد  منهج  وبني  الواقعى  ستانسالفسىك  منهج  بني  العروض 

بريخت امللحمى ومنهج بيرت بروك ومرسحه الشامل.

محمود سعيد

المسرحي اإلخراج  في  دكتوراه 
طنطا بجامعة 

09متابعات
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ضمن استعدادات مرسح الطليعة للموسم املرسحى الجديد 

يقام حاليا داخل املرسح ورشة للتمثيل واالرتجال، سيكون 

هذه  حول  “ريسايكيل”..  بعنوان  مرسحي  عرض  نتاجها 

مخرج  مع  اللقاء  هذا  لـ”مرسحنا”  كان  الجديدة   التجربة 

العمل محمد الصغري وفريق العمل. 

حدثني  عندما  كانت  البداية  الصغري:  محمد  املخرج  قال 

ىف  رغبتهام   عن  رسور،  شادي  و  مختار  إسامعيل  الفنانان 

عام  قدمتها  التي  “شيزلونج”  مثل  ناجحة  تجربة  تقديم 

2010 والقت نجاًحا كبريًا، وبالفعل بدأت ىف تدريب العديد 

و  وحلوان،  شمس  عني  جامعة  من  املوهوبني  الطلبة  من 

منهم  الفنانني  من  كوكبة  معي  كان  وإمنا  مبفردي،  أكن  مل 

املصمم واملخرج مناضل عنرت وفنانة البانتوميم سام إبراهيم 

والفنان أحمد حمدي رؤوف ، ثم جاءت الكورونا و تسببت 

ىف عدم استكامل العديد من املشاركني للورشة. 

أفكارنا   ، ُمشوهني  أصبحنا  أننا  هي   العرض  فكرة   : أضاف 

املرصية،  لشخصيتنا  نعود  حتى  تدوير  إعادة  إىل  تحتاج 

الحضارة  بذرة  بداخله  املرصي  اإلنسان  أن  جًدا  مؤمن  أنا 

القدمية، التي تظهر ىف تفاصيل كثرية ىف الشارع، مثل اهتامم 

أحد  أو مرض  بخاصة عند حدوث حادثة   ، بالبعض  البعض 

بأكمله،  العامل  ىف  موجودة  ليست  الصفة  هذه  الشارع،  ىف 

العرض  هذا  خالل  من   ، إال  ليس  التطوير  إىل  نحتاج  نحن 

أقوم بعرض سلوكياتنا السيئة كأنها ُمخلفات.

كانت  و   ، سنتني  من  يقرب  ما  منذ  الورشة  بدأنا  أضاف:  

عىل  بالعمل  أقوم  املمثل،  أدوات  عىل  مبنية  التدريبات 

عىل  بتدريبهم  قمت  بعدها  اإلحساس،  ثم  أواًل  التكنيك 

يقوموا  و  ُمعينه  أشياء  منهم  أطلب  املرسحى،  العرض 

الفكرة  بإعطائهم  قمت  اللوحات  معظم  يف  بتنفيذها، 

ألن  إليها  واإلضافة  عليها،  بالعمل  ويقومون  والسيناريو 

املالبس  واملمثلني وحتى مصممة  أنا  بحت..  العمل جامعي 

عبري البدراوى نفكر مًعا ىف كل جوانب العمل. “ريسايكيل” 

تعني إعادة التدوير، والفكرة تتضمن العديد من سلوكياتنا 

عىل مستوى العادات والتقاليد، ومشكالت التعليم وانعدام 

ومع  متطورة  تكنولوجيا  نحمل  أصبحنا  لقد  الثقافة، 

نستغل  كيف  نعرف  ال  و  تاريخنا  عن  الكثري  نجهل  ذلك 

الفن  انحدار  فكرة  العرض  ىف  استعرض  كام  التكنولوجيا،  

مشهد  متصدره  أصبحت  التي  املهرجانات  ظاهرة  شكل  يف 

الغناء، ولكنى أثق أنه من املؤكد سيظهر فن أفضل.

فلم  الورشة   أفراد  اختيار  معيار  عن  أما  الصغري:  أضاف 

يكون  وأن  أيضا،   بالسلوك  إمنا  فحسب،  باملوهبة  اكتف 

العرض  يكون  كيمياء، حتى   للعرض  املختارة  املجموعة  بني 

نسيجا واحدا. 

حارض  ذهن  أصحاب  ملمثلني  يحتاج  االرتجال   : تابع 

الدراما  تعد  فلم   ، والخيال  اإلبداع  عىل  قدره  وعندهم 

الدراما”،  بعد  “ما  يف   فنحن   ، السائدة  هى  التقليدية 

بشكل  ولكن  بعض،  يف  املدارس  بعض  ُندخل  أن  نستطيع 

مدروسا  الدايل  للفنان صالح  اختياري  كان  لذلك  مدروس. 

عىل  مبنى  والعرض  االرتجال،  عىل  القدرة  فلديه  جًدا، 

اخرتت  املعيار  بهذا  كبري،   بشكل  الجمهور  مع  التفاعل 

أغلب املشاركني ىف الورشة، وقد رأيتهم يف عروض  الجامعة 

أو معهد الفنون املرسحية. 
جماعية  بطولة 

محمد  املرسحى  املخرج  الدايل:  صالح  الفنان  قال  فيام   

من  تقريًبا  ونصف  عام  بعد  العرض  عن  حدثني  الصغري 

أفكاره   بعض  ربط  ُيريد  وكان  عليه،   والعمل  فيه  التفكري 

ما  له  أُحقق  حتى  الفريق   إىل  ضمني  لذا   ُمعني،  بشكل 

يريد من ربط .

نفيس  أرى  ال  و  مطلقة”  “بطولة  بكلمة  اعرتف  ال  أضاف: 

مشهورا، والعرض ملئ بالطاقات التي تحتاج ألن ُتكتشف، 

و أتوقع لها مستقبال ناجحا وباهرا.

تقديم  يجيد  “الصغري”  أن   أوضح  االرتجال  فكرة  وعن 

االرتجال وهي من العروض الصعبة، حيث ال ينتهي العرض 

اإلضافة،  عىل  دامئا  مفتوحا  ويظل  عرض،  ليلة  آخر  يف  إال  

البيت  وهذا أول عمل يجمعني باملخرج محمد الصغري يف 

أُحب  ألنني  يل  حقيقية  إضافة  وأعتربها  للمرسح،  الفنى 

مدرسته وأنا ُمشاهد جيد ألعامله، و فكرة أن أكون ضمن 

مجموعة  تعريف  عىل  إىل  باإلضافة  يل،  إضافة  النسيج  هذا 

اعتربه  ما  وهو  فكرى  رابط  معا  يجمعنا  هائلة  جديدة 

إضافة أيضا، لذا أمتنى أن ُيرى هذا العرض جيًدا ألنه عرض 

ألنه  جًدا،  كبرية  فرتة  يستمر  أن  املمكن  ومن  جًدا،  ُمهم 

يلمس مشاكلنا االجتامعية بشكل كوميدي مميز.

وقال الفنان حسام إبراهيم:  

وأمثل  حلوان،  جامعة  علوم  بكالوريوس  عىل  حاصل  أنا 

الُكلية  دخلت  حتى  سنوات،   8 عمرى  كان  منذ  مرسح 

من  العديد  عىل  وحصلت  مهمة  عروض  يف  أشارك  وبدأت 

التى  الورشة  بهذه  أضاف: كنت عىل علم  الجامعة.  جوائز 

ُتقام ىف مرسح الطليعة، ومتنيت أن ألتحق بها فتحدثت مع 

»ريسايكيل«
الطليعة  على  وعرض  ورشة   

أفكاراإلنسان،  تدوير  يعيد  الصغري:العرض  محمد 
استمرت عامني  والورشة 
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ُكنا  شمس،  عني  علوم  ىف  كنت  وأنا  حقوق  فريق  ىف  هو 

فرتة،  املرسح  عن  ابتعدت  أضاف:  البعض.  بعضنا  ُننافس 

و  الخان  عرض  وقدمت  للمرسح  أعود  أن  قررت  وفجأة 

أمتنى  كنت  و   ، الورشة  إىل  فضمني  “الصغري”،  شاهدين 

دامًئا أن أكون جزءا من عروض محمد الصغري، ألنه صاحب 

فكر مختلف، خاصة ىف العروض الكوميدية، هو دامًئا ُيفكر 

خارج الصندوق. 

واملحرتفني،  الشبابية  بالطاقات  مليئة  الورشة   : تابع 

ورشة  عىل  القائم  العرض  فكرة  هذا  كل  من  واألجمل 

ارتجال والذي أتوقع له نجاحا باهرا .

الشباب  مرسح  خريجة  قالت:أنا  الدين  نور  أمل  الفنانة 

“بيت  عرض  يف  وشاركت  األوىل،  الدفعة  حلمك”  “أبدأ 

للورشة،  فضمني   العرض  حارضا  الصغري  وكان  األشباح”، 

متثيل،  أوىل  سنة  ىف  مازلت  فأنا  عيل،  جديدة  كانت  التي 

لذا كانت الفكرة ىل مبهرة ومبتكرة، مع التأكيد أن املرسح 

االرتجايل صعب، حيث يجب أن يكون ذهن املمثل حارضا 

طوال الوقت، كام  يعطي  مساحة من االبتكار واإلبداع.

وأي  اجتامعي،  املوضوع  أن  أيضا  العرض  ميزة   : أضافت 

موضوع اجتامعي البد أن يتوفر فيه العنرص النسايئ، ونحن 

نحتاج  إىل  تعزيز حضور املرأة ىف املرسح، ال يوجد تسليط 

ضوء عىل املرأة ىف املرسح، مقارنًة بالرجال. 

الورشة  هذه  يحتضن  الذي  الطليعة  مرسح  مدير  اما 

عرض  أنه  إىل  فأشار  شادي رسور  واملمثل  املخرج  ونتاجها 

وأن  مختار،  إسامعيل  أستاذ  عىل  الورشة  تفاصيل  كل 

أهم  من  وهو  سيقودها،  من  هو  الصغري  محمد  املخرج 

املخرجني الشباب ىف املرسح املرصي، و أن العرض سيخرج 

ضمت  والورشة  رسور:   وأضاف  أكتوبر.   18 األحد  للنور 

مناضل  واالستعراض  الرقص  يف  املدربني،  من  مجموعة 

وليد  صوىت  وتدريب  وصوتيات  إبراهيم  سام  واملايم  عنرت، 

الشهاىب وأحمد حمدي رؤوف الذي قام باإلعداد املوسيقى 

للعرض، باإلضافة إىل د. مصطفى سليم الذى درس الدراما 

وأكد  ممثل.  إعداد  بتدريس  أنا  قمت  كذلك  للمجموعة، 

رسور أن جميع عنارص الورشة كانت متميزة بينها انسجام، 

وتقارب يف األفكار.

أجل  من  قامت  الورشة  فكرة  أن  الطليعة  مدير  وأوضح 

تقديم منتج وأن من امُلقرر أن يقيم املخرج ماهر محمود 

الورشة القادمة لتقديم عرض غنايئ موسيقى.

مجموعة  عن  عبارة  “ريسايكيل”  عرض  أن  إىل  أشار  فيام 

صالحية  فكرة  تعالج  التي  املتصلة  املنفصلة  اللوحات  من 

اإلنسان، وهل من املمكن أن نقوم بإعادة تدويره ىك يعود 

إىل الحياة مرة أخرى؟  وأوضح أن اللوحات  ُتقدم ىف قالب 

والتشخيص  التجسيد  عىل  يقوم  ومميز،  مختلف  كوميدى 

فكر  بتوصيل  تقوم   كاريكاتريية  كوميدية  أمناط  من خالل 

جاد جًدا ولكن ىف إطار ساركازم، يفجر الضحك.

إيناس العيسوى 

املخرج  محمد الصغري يف ذلك فوافق وكانت خطوة مميزة 

ىف حيايت.

الذين  األشخاص  أمتع  من  العمل  فريق  أن  وجدت  وقد 

مع  الشغل  أن  وجدت  كذلك  و  حياىت،  ىف  معهم  عملت 

تجعلنا  الورشة   ، طبيعتنا  عىل  ويجعلنا  ممتع  “الصغري” 

أسلوب  و  داخلها،  جديد  من  نولد  وكأننا  مشاكلنا  ننىس 

محمد الصغري يجعلنا نبتكر ونقدم أفكارا خارج الصندوق، 

وكذلك مصمم االستعراضات مناضل عنرت الذي اجتهد معنا 

لفكرة  مدركني   ، بأجسادنا  ووعى  دراية  عىل  وجعلنا  جًدا 

التعبري الحريك. 

يف  أدرس  قال:  التوىن  حسام  املرسحى  واملمثل  املخرج 

للفنون املرسحية، وحاصل عىل دراسات حرة  العايل  املعهد 

من معهد السينام قسم إخراج عام 2010،  بداية معرفتي 

كان  الجامعة،  فريق  ُأمثل ىف  كنت  عندما  العرض  بـمخرج 

الفردية، وال  بالبطولة  اعرتف  : ال  الدالي  صالح 
أرى نفسي مشهورا. 

العرض  أجل تقديم  الورشة من  أقمنا  شادي سرور: 
لتقديم عرض غنائي موسيقى القادمة  الورشة  و 
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تواجه عدة  للطفل  الكتابة  أن  قال  الكاتب محمود عقاب   

العمرية  الفئات  مخاطبة  معرفة  كيفية  منها  صعوبات 

حيث  من  املرسحية  الكتابة  صعوبة  إىل  باإلضافة  املختلفة، 

األماكن  مختلف  يف  تقع  التي  اليومية  األحداث  تقييد 

واألزمنة بخشبة مرسح محددة، وعن رضورة مواكبة كاتب 

له  تكون  أن  الطفل  لكاتب  قال« البد  للتكنولوجيا  األطفال 

لغة مرنة معارصة، وأن تكون لدية القدرة عىل الكتابة بأكرث 

تحديات  وابن  ابن عرصه  الكاتب  يكون  وأن   ، أسلوب  من 

بلغة  يكتبه  فهو  الرتاث  يحايك  نصا  تقدمه، حتى وإن كتب 

عرصه وتحدياتها.

الطفولة تعريف  إعادة 
فيام رأى الكاتب أحمد سمري أن »الكتابة للطفل تعد أحد 

غرسها  الواجب  القيم  نحو  وتوجيهه  لرتبيته  الطرق  أهم 

احرتام  و  النظافة  و  الحميدة  باألخالق  كالتحيل  بداخله 

معطيات  تغريت  املاضية  السنوات  خالل  ولكن  الكبري، 

للثورات  نتيجة  العربيه  املجتمعات  يف  خاصة  الطفولة، 

تعريف  إلعادة  يضطرنا   ما  كثرية  دول  وخراب  الحروب  و 

الطفولة، مبا يناسب واقع أطفالنا. 

يك  يعمل  املجتمعات  كثري  يف  الطفل  املثال  سبيل  فعىل   

يأكل، و ينام يف الطرقات و الشوارع كام نرى  أحيانا أطفاال 

تحارب وتحمل السالح أو الحجارة، لذلك ال ميكن مخاطبة 

بلد  من  الظروف  اختالف  مع  موحد  بشكل  العريب  الطفل 

آلخر. فالطفل الذي واجه املوت سيكون الخطاب املوجه له 

والذي يحثه عىل رضورة أن ينام مبكرا أشبه بنكتة سخيفة 

لن تروق له.                                                                                                            

أما عن تيامت الكتابة يف مرسح الطفل فاملوضوعات التي 

تخص الطفل و تعرب عنه بصدق هي األجدر بالطرح خاصة 

يف ظل التطور و االنفتاح الكبري تكنولوجيا.

للطفل متمزية  كتب 
وأشارت كاتبة أدب الطفل منى مللوم إىل أن  كاتب الطفل 

متابعة  خالل  من  التكنولوجي  التقدم  مواكبة  »يستطيع 

خالل  من  وكذلك  التفاعلية  الكتب  تقديم  عىل  والعمل 

وما  احتياجاته  ملعرفة  قريب  من  الطفل  بعامل  االحتكاك 

يدور يف عقله و ما يشغله ،  وكيف ميكن الوصول إىل عقله 

وقلبه من أقرص الطرق. 

حرية  مثل  حرة  تكون  أن  البد  للطفل  الكتابة  وأضافت: 

تفكريه التي يجب أال تحد قدر املستطاع، ألن فرض القيود 

اعتامدية  ضعيفة  شخصية  لتكوين  يؤدي  التفكري  عىل 

ومرتددة وقلقة غري قادرة عىل الخروج عن القوالب الثابتة 

وهو ما يناقض تطور العصور والتكنولوجيا. 

يف  للطفل  الكتابة  تواجه  التي  املشاكل  وتتمثل   : تابعت   

  ، املنتج  قلة  وكذلك  الطفل،  لكتاب  الكافية  الدعاية  عدم 

حيث أن قلة الدعاية تؤدي لقلة التوزيع، ومن ثم اإلنتاج   

ومن  سهلة،  ليست  للطفل  الكتابة 
الطفل  كاتب  يكون  أن  الضرروى 
والعلوم  المعارف  من  بالعديد  ملما 
علمية  خربات  ويمتلك  اإلنسانية 
طرق  يعي  وأن  واسعة   وميدانية 
في  خاصة   معه،  والتعامل  مخاطبته 
الحالي..  التكنولوجي  التطور  ظل 
كتاب  من  عدد  عليه  يتفق  ما  هذا 
التحديات  من  للكثري  حال  ويرونه  الطفل 
للطفل. الكتابة  تواجه  اليت  والصعوبات 

رنا رأفت

للطفل  الكتابة  على  الطلب  قلة  يشتكون 

ضدنا  الظروف  كل  الطفل:  مسرح  كتاب   
كبرية تحديات  ونواجه 
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13 [[[[ تحقيق]

الحل إلى وعي والمعاصرة هي  تحتاج  للطفل  الكتابة 
العروض  عدد  ندرة 

املشكالت  من  العديد  هناك  إن  قال  الزراع  عبده  الكاتب 

حيث  صعوبتها  منها  الطفل،  مرسح  كتابة  تواجه  التي 

ىف  شديدة  ندرة  فهناك  لذا  خاصة،  موهبة  إىل  تحتاج 

إنتاج  فرص  قلة  أيضا  هناك  الجيدة،  الطفل  مرسحيات 

ينتظر  الطفل  مرسح  فكاتب  لألطفال،  املرسحية  األعامل 

وأن  خاصة  مرسحي،  عمل  له  ينتج  حتى  سنوات  عدة 

جهات اإلنتاج ىف وزارة الثقافة، والتي تتمثل يف هيئة قصور 

يقوم  كام  املكتوبة،  النصوص  بعدد  مقارنة  قليلة  الثقافة 

مرسحيات  من  قليل  عدد  بإنتاج  لألطفال  القومي  املرسح 

مرسح  وكذلك  العام،  يف  واحد  عرض  تتعدى  ال  األطفال، 

العرائس الذي ينتج عرضا كل عدة سنوات، ، وألن املرسح 

-بشكل عام- يكتب ليك ينفذ، ينرصف معظم كتاب مرسح 

الطفل إىل كتابة فنون أخرى مثل القصة، والرواية، والشعر 

أجور  تدىن  للطفل   الكتابة  معوقات  من  كذلك  لألطفال، 

ومخرجني،  كتاب،  من  الطفل،  مرسح  مجال  يف  العاملني 

الرقصات  ومصممي  وموسيقيني،  ديكور،  ومهنديس 

واملالبس، واإلضاءة، مام يجعلهم يشعرون بالغنب. 

إنتاج  طريق  يف  عرثة  حجر  تقف  اإلشكاليات  هذه  كل 

املتعطش  الجمهور  رغبات  تشبع  لألطفال  مرسحية  عروض 

للثقافة الحقيقية

أضاف  الزراع : لدينا تيامت محفوظة تكاد تتشابه وتتكرر 

ينهل  تيمتني  أن هناك  وارى  األطفال،  ىف معظم مرسحيات 

الرتاث  هي  األوىل  الطفل،  مرسح  كتاب  معظم  منهام 

فتجد  وليلة«  ليلة  »ألف  كتاب  مثل  الشعبي،  واملوروث 

الدين  عالء  حرامى،  واألربعني  بابا  وعىل  السندباد،  رحالت 

الرشيرة،  الساحرة  حكايات  وكذلك  السحرى،  واملصباح 

واالراجوز، والشاطر حسن، أما  

ملك  األسد  بني  الرصاع  والطيور،  الحيوانات  فعامل  الثانية  

بني  الرصاع  أو  الذيك،  الفأر  أو  املكار،  والثعلب  الغابة، 

ىف  التيمة  هذه  أورويل  استخدم  وقد  واإلنسان،  الحيوان 

واستفاد  طويلة،  سنوات  منذ  الحيوان«  »حديقة  مرسحيته 

منها معظم كتاب مرسح الطفل.  

الطفل  مرسح  كتاب  من  قليلة  محاوالت  هناك  وتابع:   

يلجأون فيها إىل استخدام التكنولوجيا ، وقد قدم ىل املرسح 

من  املغرور«  »القلم  مرسحية   ٢٠٠٥ عام  لألطفال  القومي 

عىل  باألساس  تعتمد  وهى  حسن،  محمود  الفنان  إخراج 

القلم،  مثل  التقليدية  الهندسة  أدوات  بني  الرصاع  فكرة 

األدوات  وبني  واملربأة،  واالستيكة،  والربجل،  واملسطرة، 

أن  اإلنسان  يستطيع  التى  و  الكمبيوتر،  عىل  املوجودة 

ينفذها بضغطة واحدة عىل اليك بورد ، وخلصت املرسحية 

يلغى  ال  التكنولوجيا  وأن  استخدامه،  يشء  لكل  أن  إىل  

بعضها بعضا بل تكمل بعضها بعضا، فال غنى عن األدوات 

التقليدية، وال غنى عن الكمبيوتر. 

المرحلة  خصائص 
الطفل  ينمو  الشاروىن:  يعقوب  الطفل  أدب  رائد  قال  فيام 

يراعيه كاتب  أن  من مرحلة إىل أخرى ،ومن أهم ما يجب 

إليها  يقدم  التي  املرحلة  واحتياجات  خصائص  هو  األطفال 

إبداعه، و اختيار املوضوعات املناسبة لها وأسلوب تناولها، 

الذي  للعمر  اللغوية  الحصيلة  ضمن  األلفاظ  تكون  وأن 

وتعدد  شخصياته  وعدد  العمل  طول  مناسبة  و  يخاطبة 

وهي  االستيعاب..  عىل  الصغري  املتلقي  قدرة  مع  أحداثه 

معايري تفرضها مراحل النمو  املتتالية لتساعد الطفل ىف كل 

التطوير  تأثري  وعن  له،  يقدم  ما  مع  التفاعل  عىل  مرحلة 

التكنولوجي عىل الكتابة لألطفال قال:                                                                                                                

تنمية  يف  العوامل  أقوى  من   الكبار  يقدمها  التي  القدوة 

املكتبة  دور  عىل  التأكيد  مع  األطفال،  لدى  القراءة  عادة 

املنزلية و املكتبة املدرسية.

المنافذ  ندرة 
لكّتاب  منافذ  توجد  »ال  فقال  زحام  أحمد  الكاتب  أما 

لدينا  فليس  اإلدراج،  حبيسة  كتابتهم  تظل  لذلك  الطفل، 

هذا  األطفال،  من  عدد سكان مرص  تعادل  أطفال  مجالت 

باإلضافة إىل تجاهل دور النرش لكتابات األطفال،  باإلضافة 

إلغالق عدد من دور النرش ومنها كتب دار الهالل لألوالد 

القومي  املركز  يصدر  ال  ملاذا    : زحام  وتساءل  والبنات 

للطفل مجلة لألطفال، كذلك الهيئة العامة للكتاب. أ 

توجه  التي  النقدية  الحركة  افتقاد  أيضا  هناك  ضاف:  

وترشد كتاب الطفل، فالبعض يكتب دون موهبة.

»كل  قال  للطفل  الكتابة  عند  يفضلها  التي  التيامت  وعن 

األفكار متاحة لتقدميها للطفل، ولكن هناك جامليات وقيم 

التوازن  يتحقق  حتى  للطفل  الكتابة  تتضمنها  أن  يجب 

من  البد  كبري  تكنولوجي  تطور  وهناك  للطفل،  النفيس 

مواكبته. 

تكنولوجية طفرة 
املركز  رئيس  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  وقال 

كبرية  تكنولوجية  طفرة  هناك  إن  الطفل  لثقافة  القومي 

للتطرق  محاوالت  هناك  و  للكتاب  إيجابيا  عامال  تشكل 

لهذه املنطقة وخاصة منطقة الخيال العلمي، فلدينا اكتفاء 

سبيل  عىل  للطفل،  الكتابة  يف  شتى  مناطق  ىف  رضا  أو 

املثال عامل الطيور وعامل القرية وعامل املدينة، ولكن هناك 

الكتابة  ، كام أن  الطفل  عوامل أخرى البد أن يتعرف عليها 

تطور  هناك  و  الكتابة  ىف  جديدة  آلية  تشهد  التاريخية 

كبري فيام يقدم للطفل من أشكال وعىل الكتاب أن يكون 

املنظومة  تكتمل  حتى  الجديدة  بالوسائط  الخربة  لديهم 

الخاصة بالكتابة للطفل.                               

يتعامل  مرحلة  وكل  مختلفة  مبراحل  مير  »الطفل  وتابع:  

مع نوع من أنواع الفنون، ففى مرحلة يحتاج األغنية و يف 

أخرى يحتاج إىل القصة ثم يحتاج إىل فنون األداء املختلفة 

من عرائس وأراجواز وخيال ظل وكلها وجبات فنية تقدم  

الوسيط  يتواكب  أن  املفرتض  ومن  للطفل،  خاصة  إفادة 

حتى  الحايل  التكنولوجي  التطور  من  للطفل  يقدم  الذي 

يحقق املتعة.                                                                                                                
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يف  العلامنية  تجلت  وكيف  ؟(  املرسحية  الزيدي  النبي  عبد  عيل 

نصوص االلهيات وما بعد االلهيات؟ مع االخذ بعني االعتبار طريقة 

الخطاب  تجدد  وهل  اإللهيات،  نصوص  يف  العلامين  الفكر  ترسيخ 

العلامين لدى الكاتب يف نصوص ما بعد االلهيات ؟.

الفكر  العلامنية يف  البحث يف دراسة ظهور مفهوم   وجاءت أهمية 

املرسحية  الكتابات  خالل  من  العربية  الثقافة  عىل  وأثره  العريب 

الزيدي، كام يهدف  النبي  الكاتب عيل عبد  وانعكاساتها يف كتابات 

البحث إىل التعرف عىل مفهوم الفكر العلامين يف نصوص عيل عبد 

)اإللهيات  املرسحية  نصوصه  تأثري  ومدى  املرسحية,  الزيدي  النبي 

وما بعد اإللهيات( عىل املجتمعني العريب عامة والعراقي خاصة، يف 

تشهدها  التي  واالنقالبات  والثورات  والتحوالت  التغريات  ظل هذه 

املنطقة العربية من القمع واالستبداد التي متارسه الحكومات بحق 

تحليل  يف  التحلييّل(  )الوصفّي  املنهج  الباحث  اعتمد  وقد  شعوبها، 

العينات، وحدد حدود البحث من سنة )2014-2017(.

الفكر  يف  العلامين(  الفكر  )مالمح  عام  مدخل  يف  الباحث  وتناول 

البحث  وانقسم  واملرسحّي،  الفلسفّي  الجانب  شمل  الذي  اإلنسايّن 

عىل بابني عىل وفق املراحل التي مر بها العراق، وقد احتوى الباب 

األول عىل ثالثة فصول ، وجاء يف الفصل األول- مصطلح العلامنية 

الفصل  يف  وجاء  القدمية،  الغربية  الحضارات  يف  وتأسيسها  ونشأتها 

الثاين- ظهور الفكر العلامين الحديث يف اوربا, وكذلك جاء يف الفصل 

الثالث- الفكر العلامين يف النص املرسحي العاملي.

النبي  عبد  عيل  عند  )العلامنية  بعنوان  جاء  فقد  الثاين-  الباب  أما 

الزيدي( وبثالثة فصول أيضاً، جاء يف الفصل األول )التنوير يف الفكر 

املرسحي  النص  يف  العلامين  )الفكر  الثاين  الفصل  جاء  كام  العريب(، 

)العلامنية  تحليلياً  جاء  فقد  الثالث  الفصل  أما  العراقي(،  و  العريب 

من خالل نصوص اإللهيات وما بعد اإللهيات(.

الباحث  بها  خرج  التي  النتائج  طريق  عن  البحث  خالصة  وجاءت 

التي  واملراجع  املصادر  بقامئة  البحث  انتهى  كام  البحث،  من 

استخدمها الباحث يف البحث.

ياسمني عباس

نصوص  يف  العلامين  »الفكر  بعنوان  الدكتوراة  رسالة  مناقشة  تم 

وما  )اإللهيات  الزيدي  النبي  عبد  عيل  العراقي  املرسحي  الكاتب 

الجمييل،  عامر محمود هادي  الباحث  من  مقدمة  اإللهيات(«  بعد 

وتضم لجنة املناقشة الدكتور أسامة أبو طالب، أستاذ باملعهد العايل 

النقد  أستاذ  عباس،  صوفيا  الدكتورة  )رئيًسا(،  املرسحية  للفنون 

والدراما بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية )مرشًفا(، والدكتورة ليىل 

جامعة  اآلداب  بكلية  املساعد  والدراما  النقد  أستاذ  املنعم،  عبد 

اإلسكندرية )عضًوا(. والتي منحت الباحث من بعد حوارات نقاشية 

انتظمت وفق رشوط ومعايري أكادميية درجة الدكتوراه.

هادي  محمود  عامر  بالباحث  الخاصة  الدكتوراه  رسالة  وجاءت 

الجمييل:

العلامنية كمفهوم فكري وأيديولوجي يف  بزوغ  أن  فيه  مام ال شك 

كان  واملعطيات,  والظروف  األسباب  من  جملة  نتيجة  كان  أوربا 

والعلمية  الدينية  والخرافات  لألساطري  أسريًا  الغريب  اإلنسان  عقل 

العلامنية  فجاءت  والجهل،  والحرمان  الظلم  عن  فضال  آنذاك 

بحقه  املمنهج  االضطهاد  هذا  من  األوروبية  الشعوب  تحرر  ليك 

التقدم  خالل  من  متثلت  وعلمية  تنظريية  ورؤى  افكار  تقديم  عرب 

حرية  واحرتام  السيايس  واالستقرار  االقتصادي  والرخاء  العلمي 

االنسان يف مامرسته الدينية الفردية زيادة عىل مامرسات أخرى.

قد  العلامنية  موضوع  تناولت  التي  التعريفات  اغلب  أن  ولهذا 

الباحثني واملفكرين واملختصني  قبل  انحيازات وتأويالت من  أخذت 

بناء عىل ذاتيتهم والطرق الفكرية التي يتمتعون بها فكان للمشهد 

أن قطع  بعد  املرسح  كبري ومنها  عام نصيب  الثقايف واألديب بشكل 

أن  إىل  والكنيسة  الدين  سلطة  تحت  يرزح  وهو  كبرية  أشواًطا 

العاملية  املرسحية  الساحة  أرفدوا  وكتاب  وفالسفة  مفكرون  جاء 

بأفكارهم وخطاباتهم.

وملا كان الفن املرسحي العريب عامة والعراقي خاصة ينحاز يف بعض 

وال  ملموسة  أسباب  حسب  الغريب  الفكر  إىل  وأفكاره  إشتغاالته  

تلك  عىل  التام  اطالعه  ومنها  العريب  املرسحي  املؤلف  ارتباط  سيام 

املجتمعات  تلك  يف  للدراسة  هؤالء  انتقال  حيث  ومن  الثقافات، 

بشخصيات  غزيرة  هؤالء  مرسحيات  وكانت  بثقافاتها  وتأثرهم 

اإلنسان  قبل  من  املرفوض  الغريب  الفكر  بني  متامسك  واقع  حاكت 

عقلية  مع  متناغم  توافقي  بشكل  طرحه  هؤالء  يريد  وما  العريب 

التساؤالت  من  الكثري  عىل  ينطوي  العريب  فاملرسح  اإلنسان  ذلك 

كنفاين،  غسان  ومنهم  املؤلفني  من  الكثري  التي فرسها  الدراماتيكية 

النبي  القييس، وعيل عبد  الله ونوس، وعادل كاظم، وجليل  وسعد 

كانت  علامنية  لينطلق هؤالء من رسم شخصيات  الزيدي وغريهم 

الذي  للمجتمع  واملكانية  الزمانية  الطبيعة  مع  متناغمة  أغلبها  يف 

انتموا إليه ليحاكوا األفكار الثورية لبلدانهم، فكانت مرسحيات عيل 

عبد النبي الزيدي غنية بالشخصيات التي انهمرت يف سلوكها الذايت 

مسلامتها  استحوذت  التي  املجردة  الصورة  خلفية  عىل  واملوضوعي 

عىل فكر كاتبها الذي عاش الكثري من التحوالت عىل الصعيد النفيس 

واالجتامعي يف حياته، فكانت شخصياته املرسحية ظاهرة يف تقبلها 

لواقعها املأساوي ومتمردة يف الوقت نفسه تسعى من أجل التحرر 

وإثبات وجودها. 

نصوص  يف  العلامنية  مالمح  )ماهي  البحث  إشكالية  من  وانطالًقا 

الزيدي   علي  نصوص  في  العلماني  الفكر 
دكتوراة رسالة  في 

[[14 نوافذ
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المجري  مستيان  الدكتور  يقدم  الدراسة  هذه  )في 
وقبلها  هارفارد  جامعة  في  يعمل  والذي  األصل 
الشرق  الدراسات  قسم  في  أوكسفورد  في 
ودرس  سادجروف  ترأسه  الذي  )القسم  أوسطية 
حيث  العلمية(،  درجاته  بعض  ونال  موريه  فيه 
العصر  في  المسرح  لبدايات  تنقيحية  بدراسة  يقوم 
صحف  من  أرشيفية  مصادر  على  معتمدًا  الخديوي 

الفرتة.( تلك 
يعيد هذا املقال النظر يف الثقافة الرسمية للمرحلة الخديوية املبكرة 

عرب إلقاء نظرة متمعنة ألول مرسح مرصي باللغة العربية. بني هذا 

الحديثة  املعرفة  تقويم  إعادة  بهدف  مخطوطي  بحث  عىل  املقال 

الوطنية. يحلل  الروح  الخديوية كإطار معقد ملنافسة  الثقافة  بعرض 

املقال الخطاب ويعالج موضوع املرسح يف الصحافة العربية مبا فيها 

دعوة الصحفي محمد أنيس لتعريب املرسح عام 1870. تظهر هذه 

مرسحية  فرقة  بواسطة  وتنفيذها  الفكرة  تلك  إدراك  كيفية  املقالة 

تلك   )1872  -  1871( بني  ما  الفرتة  يف  صنوع  يعقوب  قيادة  تحت 

تكن  مل  لكنها  املسريي  الفتاح  عبد  تراجيديا  أيضا  أدت  التي  الفرقة 

زعم  كام  للخديوية  املناهضة  املدمرة  للوطنية  تجسيدا  وال  تعبريا 

ملحتوى  وتحلييل  التاريخية  نظريت  تبني  واملحللون.  الدارسون 

للخديو إسامعيل.  الوالء  تظهر  كانت  أنها  يعقوب صنوع  كوميديات 

لكن كان هذا الشكل من النقد املعارص متضاربا مع الوطنية الثقافية 

وأسلوبها  طريقتها  أنها  عىل  التأريخية  وظفت  التي  تلك  للنخبة 

لحظة  عىل  جديد  بضوء  املراجعة  هذه  تلقي  واملسيطر.  املهيمن 

الحديث عندما كان يتوقع  تاريخ مرص  للتغري االجتامعي يف  حاسمة 

من الحاكم أن يقوم بتوجيه الهياكل الثقافية الجمعية لألمة.

الصحافة املرصية مناقشات ساخنة، حيث  اندلعت يف  يف عام 2001 

باعتباره  نعرفه  ما  كل  أن  اسامعيل  عىل  سيد  املرسحي  املؤرخ  زعم 

تم  املرسح  هذا  وأن  بالعربية  ناطق  حديث  مرصي  مرسح  أول 

استقاءه  وتم  مصدره  كان   )1912  -  1839( صنوع   يعقوب  بقيادة 

رائد  ليس هو  نفسه وأن يعقوب صنوع  كتابات يعقوب صنوع  من 

محمود  هو  املرصي  للمرسح  الحقيقي  الرائد  بل  املرصي  املرسح 

عثامن جالل ) 1829 - 1898( وقد كان مرتجام للمرسحيات الفرنسية 

املرسحي  املؤرخ  تأكيد  اآلخر  الجانب  عىل  نرى  الفرنيس.  والشعر 

وجود  عىل  السامعيل  اللدود  الخصم  نجم  يوسف  محمد  الكبري 

مرسح صنوع وفند ودحض مزاعم اسامعيل بالقول أن ريادة املرسح 

من  املرسحيات.  ترجمة  وليست  املرسح  خشبة  عىل  التمثيل  تعني 

جانبه مينح اسامعيل تلك الريادة لسليم النقاش وهو مرتجم مهاجر 

بريويت ومدير فرقة ومنتج وصحفي )1856 - 1884(.

ينحدر  األهمية.  تلك  بكل  يحظى  صنوع  جعل  الذي  األمر  ما  لذا، 

صنوع من أم مرصية يهودية وأب  يهودي إيطايل هاجر من ليفورنو 

)Livorno( إىل مرص. كرب صنوع وترعرع يف القاهرة ودرس لسنوات 

قليلة يف ليفورنو. بعد عودته للقاهرة قام بتدريس اللغة يف املدارس 

عرش.  التاسع  القرن  ستينيات  يف  وذلك  القاهرة  يف  العريقة  ولألرس 

مل  مرسحية  فرقة  وأسس  املرسحيات  وألف  الشعر  صنوع  كتب 

عليه  الدليل  سأقدم  ما  وهذا   1871 عام  طويال  البقاء  لها  يكتب 

عربية  صحيفة  إصدار  يف  بدأ   1878 عام  ربيع  يف  املقال.  هذا  يف 

ساخرة وناقدة أطلق عليها ) أبو نضارة( تم نفيه واستمر يف إصدار 

عام  بعد  العام.  نفس  صيف  منتصف  منذ  باريس  يف  الصحيفة 

به.  ومنددة  ملرص  الربيطاين  لالحتالل  مناهضة  كتابات  كتب   1882

كان صنوع يصنف نفسه عىل أنه وطني مرصي وكان مؤمنا بوحدة 

للخديوية  أنه استخدم اإلسالم كأداة سياسية مناهضة  األديان رغم 

الذات يف  بأهمية  فيه  املبالغ  اإلحساس  الربيطاين; بسبب  واالحتالل 

للدعاية  التحدي  من  وحالة  صعبة  قضية  صحافته  مثلت  كتاباته. 

ضد الربيطانيني باسم األمة املرصية. وقع أول مطبوعتني لصنوع يف 

القرن املايض كتب  الفخ إىل حد ما. يف خمسينيات وستينيات  هذا 

املسلم”  بـ“4اليهودي  صنوع  واصفا  عبده  ابراهيم  الصحفي  املؤرخ 

الذي  املنذر  بـ“  إياه  ناعتة  جيندزيار  إل  ايريني  استدعته  حني  يف 

ظرفا  واألكرث  بناءة  عالقة  األكرث  بأنه  له  السابقة  األجيال  شهدت 

يوصف  أن  لدرجة  ظاهرة  ميثل  صنوع  الشعبني.”5 مازال  هاتني  بني 

ويصور عىل أنه عريب يهودي غريب وشاذ.6 لقد صاغ تصوير الرصاع 

بني الفلسطينيني والدول العربية يف القرن العرشين وإرسائيل كواحد 

بني شعبني” ) العرب واليهود أو املسلمون واليهود( والقيام بعملية 

إسقاط لهذا الرصاع العنرصي والعودة به للقرن التاسع عرش ما كان 

له عظيم األثر عىل فهم وإدراك صنوع.

منذ  سعى  قد  صنوع  أن  عام  بشكل  علمية  تفسريات  زعمت  لقد 
شبابه لبث الكراهية ضد الحاكم الطاغي املمثل لإلدارة الخديوية.”7 

قبله”8  من  مرصي  أي  ببال  تخطر  مل   “ العريب  املرسح  فكرة  وأن 

البداية  يف  نفسه  عن  معربا  املرصية  بالوطنية  التزامه  أوضح  وأنه 

املرصي.”10  الوطني  املرسح  مؤسس  “وأنه  املرسح.”9   خشبة  عىل 

وأنه خالل  احتوت عىل موضوعات وطنية ذكية.”11  وأن مرسحياته 

قمة الشيوعية املرصية أطلق عبد الحميد غنيم عىل صنوع “ املمثل 

العامل  حياة  تعكس  ملرآة  التهريجي  مرسحه  حول  الذي  الثوري 

والفالح املرصي.”12 لقد تم النظر لعمله عىل أنه تطور مستمر لروح 

التمرد أو العصيان التي ظهرت أوال وتم التعبري عنها يف املرسح ومن 
بعد ذلك يف الصحافة.13

يف نفس الوقت وكام يعرتف صنوع ذاته ترى أيضا، إيرين جيندازير 

برعاية  يحظى  مرشوعا  كان  املرسح  أن   )Irene L Gendzier(

لوقا ومتى موىس ونجوى  أنور  بالفعل كل من  لقد حاول  ملكية.14 

ساندجروف   فيليب  خاص  وبشكل  بدوي  مصطفى  وأنس  ابراهيم 

متت  التي  رواياته  تحليل  طريق  عن  صنوع  رواية  من  التحقق 

يف  والنبش  والتمحيص  بالبحث  أو  وفاته  بعد  الغالب  يف  طباعتها 

من خالل  قد شوهد  أن مرسحه  لوقا عىل  يؤكد  معارصة.15  مصادر 

أنه  الواضح  “من  أنه  إىل  موىس  يشري  الالحقة.16  صحافته  عدسات 
 17 النعم”.  ويل  برضا  ويحظى  الخديوي  برعاية  أيًضا  يتمتع  كان 

ويصف املؤرخ ألكسندر شولش صنوع  بأنه “أشبه مبهرجي البالط”. 

وصورة  الثوري  البطل  صورة  بني  واضح  تناقض  هناك  بالطبع   18

الكاتب املرسحي الذي يحظى برعاية الحاكم.

بناًء عىل هذه االنتقادات، يعيد هذا املقال النظر يف الحياة الثقافية 

يف القاهرة يف الفرتة من 1868 وحتى  1872 من أجل التحقق من 

وجهة  ومن  له.  جديدة  رؤية  وتقديم  لصنوع  املرسحي  النشاط 

التخريبية  القومية  عن  تعبريا  اعتبارها  ميكن  ال  فرقته  فإن  نظري 

واملجهضة  املعزولة  التجربة  هذه  فهم  ميكن  للخديوية.ال  املناهضة 

والتي استمرت ملدة عام واحد خالل الفرتة من 1871 وحتى 1872 

معارضته  يف  وليس  الحاكمة،  للنخبة  املوالية  عالقتها  خالل  من  إال 

عىل  تحتوي  مل  لـصنوع  العامية  الكوميديا  ألن  فشلت  لقد  لها. 

موضوعات تاريخية وكان التاريخ ميثل أمرا هاما ومحورًيا يف التقنية 

الوقت  .يف  التاسع عرش  القرن  يف  النخبة  ودراما  أوبرا  املهيمنة عىل 

ذاته، قام طالب األزهر محمد عبد الفتاح بتأليف تراجيديا تاريخية 

التمثيل  مع  تتامىش  وكانت  املرسح  بأدائها عىل  فرقة صنوع  قامت 

مرصيون  مثقفون  هناك  كان  ذلك،  عىل  للدولة.عالوة  الرسمي 

الخديوية   الثقافة  بوادر  في  العربي  المسرح 
)1872  -1868( صنوع  يعقوب  مسرح  في  النظر  إعادة 

دراسة بقلم : أدم مستيان

ترجمة: نشأت باخوم
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نفس  يف  أو  سابق  وقت  يف  العربية  باللغة  باملرسح  مهتمني  آخرون 

الوقت، وال سيام الصحفي محمد أنيس، الذي أكد عىل أهمية الرتاث 

باللغة  الحديث  االهتامم  وربط   دمج  طريق  عن  العريب،  التاريخي 

 19 األوسط.  للرشق  الحديث  للتاريخ  كمصدر  املرسح  يف  العربية 

بها  بالحاكم  العامة االتصال  التي حاول األفراد من  الطرق  أوضح أن 

متنوعة  تقنيات  باستخدام  الجديدة  السياسية  للمجتمعات  كممثلني 

إلنتاج أعامل روائية جديدة باللغة العربية . تحدت هذه التعبريات 

التبسيط  الخديوية  الثقافة  إطار  يف  مرص  يف  الثقافية  الوطنية  عن 

االستعامرية  الروايات  مقابل  والتخريبية  القومية  للروايات  الثنايئ 

وامللكية.

الخديوية الثقافة 
يقسم زياد فهمي املشهد الثقايف املرصي إىل ثقافات شعبية ونخبوية 

الهوية  تشكيل  يف  العامية  استخدام  عن  اللثام  إماطة  أجل  من 

املفيد  من  االجتامعي،  اللغوي  النهج  هذا  إىل  باإلضافة  الوطنية.20 

ألنه  عام  بشكل  الرسمية  وغري  الرسمية   الثقافة  بني  التمييز  اختبار 

من  كل  إنشاء  فيه  تم  الذي  السيايس  اإلطار  يصبح  الطريقة  بهذه 

هذه  ألن  نظرًا  وضوًحا.   أكرث  “الشعبية”  والثقافة  “النخبة”  ثقافة 

سياق  يف  فهمها  املهم  فمن  القيمة  بأحكام  ترتبط  ما  غالًبا  الفئات 

تطورها تاريخياً واعتامدها عىل السياق.

يف  املستقل  شبه  العثامين  للحاكم  ينظر  كان  عرش  التاسع  القرن  يف 

ورعاية  ورعايته  اهتاممه  لقد جعل  “الدولة”.  كان هو  لو  كام  مرص 

أفراد عائلته للرتفيه والفن قيمة رسمية معرتف بها يف الدولة. ميكن 

متييز أربعة أوجه من هذه الرعاية: الرتفيه عن الحريم وثقافة البالط 

السكان، ويف وقت الحق من  األعرض من  للقاعدة  الحرضي  والرتفيه 

ميكن  املسارح.  مثل  العامة  املؤسسات  وجدت  عرش  التاسع  القرن 

القامئة رعاية األفراد من قبل وجهاء،  مبا  للمرء أن يضيف إىل هذه 

األدلة  الكثري من  ليس هناك  الغنية.  األرس  أو  البالط  أعضاء  ذلك  يف 

اهتامم  أي  لديه  كان   21  )1848  -  1805( باشا  عيل  محمد  أن  عىل 

الفصحى أو االهتامم  العربية  باللغة  برعاية األعامل األدبية املكتوبة 

برصف   22 استخداًما  األكرث  وهي  بالعامية  إجراؤه  يتم  الذي  بالرتفيه 

العسكرية.  التي متت لألغراض  التقنية  الكتيبات  النظر عن ترجامت 

العثامنية.  الرتكية  باللغة  الحريم والبالط عموًما يتم  الرتفيه عن  كان 

)23( عىل الرغم من أن عباس باشا ) 1854-1849( كان يتحدث اللغة 

العربية بسهولة وسالسة ويرس، إال أنه كان هناك نقًصا يف املعلومات 

إذا  وما  العربية  باللغة  بالرتفيه  االستمتاع  ميكنه  كان  إذا  ما  حول 

كان يستوعب ما يضحك من اللغة أم ال. غري أنه تم تقديم األعامل 

الفنية التى كانت تنتج للحكام مكتوبة باللغة العربية. تراوحت هذه 

األعامل ما بني مدح وإطراء الشيخ أحمد الرجبي املدافع عن محمد 

سوريا  يف  املنترص  بك  إبراهيم  عىل  الثناء  إىل   1821،25 عام  يف   عيل 

العثامنية يف ثالثينيات القرن التاسع عرش،26 إىل القصائد التي قيلت 

متجيدا يف زيارة سعيد باشا )1854 - 1863( التي قام بها لبريوت  يف 

عام 1859. 27 بدأ سعيد باشا يف االستثامر يف الرتفيه واهتم باألعامل 

الفنية معتقدا أنها ستسعد الجنود املرصيني.

يف خمسينيات القرن التاسع عرش، تم تكيلف رفاعة رافع الطهطاوي 

مبواصلة كتابة وتأليف  القصائد العربية )الوطنية( 28 تلك التي ميكن 

الذاتية  نابليون  بتوزيع سرية  قام  كام  السري.  أثناء  الجنود  يغنيها  أن 

يكتبها  كان  التي  القصائد  اختلفت  ذلك  العربية.29ومع  باللغة  عليهم 

شيخ مثقف عن تلك التي كتبت بغرض الرتفيه عن الجنود أو العامة 
من املرصيني.30

العامة  املؤسسات  يف   )1879  -  1863( باشا  إسامعيل  استثمر 

ودار  والسريك  الفرنيس  الكوميدي  )املرسح  القاهرة  يف  للفنون 

موظفيها  برعاية  وقام  األزبكية(  الصغري يف حديقة  واملرسح  األوبرا  

األعامل  برعاية  أيضا  قام  لها.  الزائرة  والفرنسية  اإليطالية  والفرق 

القصائد واألغاين والفنانني  العربية مبا يف ذلك  باللغة  الفنية املكتوبة 

الحامويل  األفراد )عىل سبيل املثال،قدم دعام للمطرب املرصي عبده 

ودعم الصحف مثل )وادي النيل يف القاهرة، والجواب يف أسطنبول، 

وحديقة األخبار يف بريوت( وانترشت النصوص الكالسيكية من خالل 

إنشاء مكتبة الخديوية ودور الطباعة. كانت األموال املوجهة لرعاية 

إىل  املوجهة  باألموال  مقارنة  للغاية  متواضعة  العربية  املصنفات 

األعامل  جميع  لكن  والفرنسية  اإليطالية  الرتفيهية  الفنية  األعامل 

كانت مبثابة وسيلة جاملية لتعزيز روعة فرتة حكمه وقد نجم عن 

معاد  أو  متخيل  عام  مجال   “ بأنه  البغدادي  نادية  ما وصفته  ذلك 

كانت  الجديدة،  العامة  املؤسسات  إىل  باإلضافة  ألنه   “  31 تقدميه 

رقابة إسامعيل تهدف إىل احتكار كامل للمجال العام يف مرص.”

الدولة  ثقافة  لوصف  الخديوية”  “الثقافة  مصطلح  أستخدمت  لقد 

كانت  الفرتة  1914. يف هذه  وحتى    1867 من   الفرتة  يف  يف مرص 

فريد  شكل  هى  والخديوية  خديوية،  القانونية  الناحية  من  مرص 

العثامنية. لقد استخدم إسامعيل باشا  الدولة  من أشكال الحكم يف 

عثامنية  كرتبة   1867 عام  منذ  رسمًيا  “خديوي”  لقب  وخلفاؤه 

وسعيد(.  وعباس  عيل  محمد  من  كل  استخدمها  )أيضا  جديدة 

قبل  من   1914 عام  إىل   1882 عام  من  الخديوية  عىل  الحفاظ  تم 

مميزة  االستعامرية  الدولة  أصبحت  عندما  الربيطانيني  املحتلني 

ارتباًطا  مرتبًطا  الخديوي  كان  الحاكم.  نفوذ  مجال  عن  ومرتفعة  

الخديوية”  “الثقافة  مصطلح  يشمل  الجديدة.  بالجامليات  وثيًقا 

جميع التجارب الثقافية، سواء كانت تلك التي تم تصويرها عىل أنها 

نخبوية أو شعبية، باللغة اإليطالية أو الفرنسية أو العربية أو الرتكية 

العثامنية أو اليونانية، والتي متت املوافقة عليها أو طلبها أو إنتاجها 

بواسطة الحكام يف الفرتة الخديوية ومنارصيهم من الرجال والنساء 

املرتبطني بهم .

العربي  والمسرح  الخديوية  للثقافة  التحتية  البنية 
الحديث

عن مجمل  عبارة  التي هي  الخديوية  الثقافة  ترجمة  تتم  أن  ميكن 

األعامل الفنية املتعلقة بالدولة مبا فيها )املباين والنصوص والعروض 

مرص  يف  لدولتها  النظر  وميكن  القوة  مصطلحات  إىل  والصور( 

روث  صاغته  الذي  التعبري،  هذا  يشري  أوبرالية”.  “دولة  باعتبارها 

برييسون )عىل الرغم من أن “مرسح الدولة “ لكليفورد جريتز ميكن 

االحتفايل  الحكم  أشكال  من  شكل  إىل  أيًضا(،  جيد  بشكل  يعرب  أن 

الحكم  عىل  الرشعية  إلضفاء  األوبرا  وخاصة  املرسح  يستخدم  الذي 

املجسدة  األمثلة  من  وترسيخها.  السياسية  الهيمنة  من  نوع  وخلق 

املتحدة.  والواليات  واسرتاليا  وروسيا  األوروبية  الدول  األمر  لهذا 

النوع من السياسة الجاملية تتم مامرسته يف جميع  لقد  كان هذا 

القرن  ستينيات  منذ  موسكو  إىل  جانريو  دي  ريو  من  العامل  أنحاء 

إقامتها يف  التي متت  الخمسة  الرتفيهية  املباين  التاسع عرش. شكلت 

عىل  الجديدة،  الدولة  لثقافة  العامة  التحتية  البنية  الخديوية  مرص 

الرغم من أن قصور األرسة الحاكمة أدت نفس الخدمة وكانت مبثابة 

مشاهد لإلنتاج الثقايف.

أو  الفرنسية  الفنية  املؤسسات  هذه  بتعريف  سعيد  إدوارد  قام 

اإليطالية بشكل مضلل  وخاصة دار األوبرا وأوبرا عايدة فقد عرفها 

االئتامن  طريق  عن  تم رشاؤها  فاخرة  إمرباطورية  “سلعة  أنها  عىل 

 33 تستحق”.  ال  ألناس  بالدين  رشاؤها  تم  سلعة  أي  صغار.  لزبائن 

استثامرات  متثل  املؤسسات  تلك  كانت  فقد   األمر  حقيقة  يف  أما 

كبرية يف النمط الجديد للهيمنة السياسية: لقد جذب السريك بشكل 

خاص أعداًدا كبرية من الزوار كام قدمت األوبرا يف وقت الحق فنها 

الهيمنة  أسلوب  عن  املباين  لقد عربت  النخبة.  من  مختلط  لجمهور 

الجديد لكل شخص يف املدينة )وما ورائها وعرب البطاقات والصور(. 

قام خادم موثوق فيه لألرسة الحاكمة  وهو يف األصل صيديل يدعى  

بول درانيت بك )1815 - 1892( بتوجيه تلك املؤسسات بني عامي 

تعامل  حيث  الخديوية،  املسارح  عىل  كمرشف   1879 و   1869

عملية  متت  أجلها  من  التي  واإليطالية  الفرنسية  الفرق  مع  فقط 

إنشاء هذه البنى التحتية وكان درانيت مسئوال عن اختيار الفنانني 

والنصوص املرسحية.

مل يكن املرسح باللغة العربية مدرجاً ضمن فنون الدولة الخديوية. 

ويرجع ذلك جزئياً إىل حقيقة أن العروض املقلدة مل يكن ينظر إليها 

عىل أنها فنا يف الثقافة العربية أو الرشيعة العربية  تلك التي كانت 

خاضعة لعملية إعادة  بناء يف هذا الوقت. كانت املرسحيات الهزلية 

يف  مرسحية  كعروض  تقدميها  تم  التي  الظل   ومرسحيات  املرصية 

وغالًبا  سياسية  انتقادات  ثناياها  يف  تحمل  ساخرة   الطلق  الهواء 

 34 املرصية.  بالعامية  تقدميها  يتم  كان  ما  وعادة  مبتذلة  كانت  ما 

الساخرة  الهزليات  هذه  مثل  عن  لخرب  واحد  تقرير  سوى  يوجد  ال 

التي تم عرضها  أمام محمد عيل باشا. 35 بدأ العرب العثامنيون من 

بحلول  األنواع.36  االبتعاد عن هذه  يف  التاسع عرش  القرن  ستينيات 

نهاية القرن التاسع عرش كان استخدام العامية املرصية قد اكتسب 

غري  إىل  ينتمي  املحايك  الرتفيه  يف  طبقي  إضايف  اجتامعي  معنى 

املتعلمني والفقراء واملبتذلني.

أربعينيات  العربية يف  باللغة  انتاج مرسحيات حديثة  تم  ومع ذلك 

كانت  التي  بلبنان  بريوت  يف  عرش  التاسع  القرن  وخمسينيات 

“حديثة”  كلمة   ،1855 عام  نقاش  مارون  قيادة  تحت  عثامنية 

بهدف  مكتوبة،  نصوص  عىل  املؤسس  املرسحي  األداء  تعني  هنا 

عيل  يطلق  كان  ما  ؛عادة  جديد  يشء  إنتاج  أجل  من  مقصود  واع 

املرسح  أو  اإليطالية   اللغة  عن  مأخوذ  لفظ  وهو  تياترو  املرسح  

بواسطة  املؤداة  املرسحية  األعامل  كانت   . الحايل(  املرسح  )ليس 

مارون نقاش أوغريه باللغة العربية بالفصحى عادة. كام أنها كانت 

تحتوي عىل أغان شعبية وكانت مبثابة  تجميع مبتكر للرتاث األديب 

املهنية  العروض  تلك  أخبار  كانت  لو   37 العريب.  املوسيقي  واملرسح 

البريوتية قد وصلت لحكام مرص، ليس يوجد هناك مؤرش أو دليل 

عىل اهتاممهم بها منذ تلك السنوات املبكرة.  وال توجد أي محاولة 

موثقة أو معروفة لتقديم مرسحيات حديثة مكتوبة باللغة العربية 

الخديوي  أن   كام   .1870 عام  قبل  مرص  يف  الفصحى  أو  العامية 

املرسحية  للعروض  مخصص  معني  مرسحي  مببنى  يأمر  مل  إسامعيل 

الفرنسية  للمسارح  استخدامه  فإن  ذلك  ومع  القاهرة.  يف  العربية 

العثامنيني واملرصيني  السوريني  املثقفني  يتقاطع مع فكر  واإليطالية 

وتصور  األخالقية  الرتبية  تحقيق  أنها  عىل  “الحضارة”  فهموا  الذين 
الرتفيه ليس فقط كمصدر للمتعة ولكن أيًضا كأداة للتقدم.38

والمسرح  الخديوية  الثقافة  على  السيطرة 
1870 مصر   في  العربي 

عام  إنشائها  منذ  الخديوية  للثقافة  التحتية  البنية  خضعت  لقد 

األوبرا  ودار  الفرنيس  الكوميدي  )املرسح  يف  واملتمثلة   1869

عامة  أماكن  تعترب  كانت  املسارح  ألن  مشددة  لرقابة  الخديوية( 

اغتيال  تم  املثال،  سبيل  عىل  السياسيني.  القادة  عىل   خطرا  تشكل 

واشنطن  العاصمة  يف  مرسح  يف  لنكولن  أبراهام  األمرييك  الرئيس 

عام 1865. ويف القاهرة، تم تعزيز مخاوف إسامعيل باشا عندما تم 

الفرنيس.  الكوميدي  املرسح  يف   1869 عام  ربيع  يف  قنبلة  اكتشاف 

رجال  مثانية  يجلس  كان  حيث  مشددة  اجراءات  باتخاذ  الرد  تم 

- 1870 يف املرسح  الجمهور يف موسم 1869  بني  األقل  رشطة عىل 

الكوميدي ودار األوبرا الخديوية.40 كانت املسارح الخديوية تحكمها 

يف الغالب قواعد غري مكتوبة. وكان أول رقيب مرسحي هو باولينو 

الحارس  التياترات وكان مبثابة  باشا “Draneht Bey”مدير  درانيت 

للذات الخديوية.

األوروبيني  للفنانني  اليومية  الحياة  عن  التقارير  كتابة  يتم  كان   41

 : املراقبة  تحت  كانوا  الفنانني  أن  يعني  ما  للخديوي  املستأجرين 

عن  الظلم  لرفع  التدخل  منه  إيطايل  فنان  طلب  املثال،  سبيل  عىل 

هناك  كان   42. سيئة  ملعاملة  تعرضن  قد  كن  ممن  الباليه  راقصات 

العميل إكس  أيضا  أيضا عميال  رسيا يعمل جاسوسا وقد تجسس  

)كام كان وقع عىل تقاريره الفرنسية(، عىل أعضاء الفرقة املوسيقية 
يف األوركسرتا .43

باللغة  املرسحية  التجارب  عن  املعلومات  ألحدث  معرفتنا  ترجع 

العربية يف مرص لتقرير كتبه عميل آخر ملفتش الرشطة وقام بنقله 

 ”Z “ مبارشة إىل مجلس الوزراء الخديوي.  أفاد تقرير “العميل زد

عام  القاهرة  يف  مرصيني  شباب  رغبة   عن  بالفرنسية  كتبه  والذي 

راسني  جان  للفرنيس  الهند  يف  االسكندر  مرسحية  عرض  يف   1870

الفرنيس  العنوان  هذا  يشري  قد  العربية.  إىل  ُترجمت  التي  تلك 

بيرتو  كتبها  التي  الهند”  يف  “االسكندر  اإليطالية  املرسحية  إىل 

يقارب  ما  وضع  تم  والتي   ،)  )Pierro Metastasioميتاستاسيو

الذي  باتشيني  جيوفاين  أوبرا  أشهرها  لها،  موسيقيا  لحنا  سبعني 
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in Ya_qub Sannu_ - Abu Naddara (al-Masrah 
al-_Arabi–Dirasat wa-l-Nusus 3) (Beirut: Dar 
al-Thaqafa  1963). Najm challenged Ismail in 
“Riyadat Sanu_ li-l-Masrah Haqiqa . . . wa-
hadhihi hiya al-Adilla,” al- Ahram al-Masa_i (5 
March 2001). Isma_il replied in “Muhakamat 
Masrah Sanu_ . . . ma Zalat Mustamirra,” al-
Ahram al-Masa_i (12 March 2001). Najm also 
published his critique in Akhbar al-Adab (25 
March 2001)  to which Isma_il replied in the 
same journal (8 April 2001). This heated debate 
continued for a time; in 2001 and 2002, poets, 
journalists, and playwrights contributed to it in 
the Kuwaiti al-Watan and the Egyptian al-Muhit, 
al-Akhbar, and al-Ahram al-Masa_i. A later 
contribution is Muhsin al-Musaylihi, Su_ali: Man 
132 Kataba Masrahiyyat Ya_qub Sanu_? (Cairo: 
Akadimiyyat al-Funun, 2005). Najm’s last word 
was probably the republication of Muhammad 
_Abd al-Fattah al-Misri’s play Nuzhat al-Adab 
fi Shaja_at al-_Arab al-Mubhija li-l-A_yun al-
Zakiyya fi Hadiqat al-Azbakiyya as Lu_bat Layla 
(Beirut: Dar Sadir, 2002 [1872]), discovered and 
analyzed by Philip Sadgrove, “Leyla - The First 
Egyptian Tragedy,” Osmanlı Aras¸tırmaları 7–8 
(1988): 161–76.
(2)  See his series of articles in al-Jumhuriyya 
during 2010–2011: for example, “Tahwid al-
Masrah al-_Arabi” (The Judaization of Arab 
Theater), 31 October 2010.
(3) Ziad Fahmy, “Francophone Egyptian 
Nationalists,Anti-BritishDiscourse, and European 
Public Opinion, 1885–1910: The Case of Mustafa 
Kamil and Ya_qub Sannu_,” Comparative Studies 
of South Asia, Africa and the Middle East 28 
(2008): 170–83, esp. 176.
 (4 )  Ibrahim _Abduh, Abu Nazzara–Imam al-
Sihafa al-Fukahiyya al-Musawwara wa-Za_im 
al-Masrah fiMisr, 1839–1912 (Cairo: Maktabat 
al-Adab bi-Darb al-Jamamiz, 1953), 17.
(5) Irene L. Gendzier, “James Sanua and Egyptian 
Nationalism,” Middle East Journal 15 (1961): 
16–28, esp. 17.
(6) Lisa Lital Levy, “Jewish Writers in the Arab 
East—Literature,History, and the Politics of 
Enlightenment, 1863–1914” (PhD diss., University 
of California, Berkeley, 2007), 142, 166.
(7) Jacob M. Landau, “Abu Naddara, an 
Egyptian-Jewish Nationalist,” The Journal of 
Jewish Studies 3 (1952): 30–44; idem, Jews in 
Nineteenth-Century Egypt (New York: New York 
University Press, 1969), 12.
(8)_Abduh, Abu Nazzara, 26.
(9)  Gendzier, “James Sanua and Egyptian 
Nationalism,” 20.
(10) Shmuel Moreh and Philip Sadgrove, Jewish 
Contributions to Nineteenth-Century Arabic 
Theatre (Journalof Semitic Studies Supplement 6) 
(Oxford: Oxford University Press, 1996), 21.
(11)  Ziad Fahmy, Ordinary Egyptians: Creating 
the Modern Nation through Popular Culture 
(Stanford, Calif.: Stanford University Press, 
2011), 45.
(12)_Abd al-Hamid Ghunaym, Sanu_-Ra_id al-
Masrah al-Misri (Cairo: Dar al-Qawmiyya li-l-
Tiba_a wa-l- Nashr, 1966), unpaginated (p. 5).
(13)_Abduh, Abu Nazzara, 26–27; Fahmy, 
Ordinary Egyptians, 46.
(14) Irene L. Gendzier, The Practical Visions 
of Ya_qub Sanu_ (Cambridge,Mass.: Harvard 
University Press,
1966), 3.
(15) Anwar Luqa, “Masrah Ya_qub Sanua_,” al-
Majalla, 5 (1961): 51–71; Matti Moosa, “Ya_qub 
Sanu_ and the Rise of Arab Drama in Egypt,” 
International Journal of Middle East Studies 4 
(1974): 401–33; Najwa

قد   ))z زد  العميل  يكون  1824.رمبا  عام  يف  مرة  ألول  عرضه  تم 

أن   ))z العميل  أشار  الفرنسية.  إىل  لتقريره  اإليطايل  العنوان  ترجم 

“السكان” يف القاهرة يرغبون يف وجود مرسح ناطق باللغة العربية، 

صدور    : يف  املتمثلة  التأثريات  من  ملزيج  يرجع  االهتامم  هذا  وأن 

كتاب مرسحيات عربية الذي تم طبعه يف بريوت )رمبا كتب مقدمته 

كلمة  إلقاء  تم  كام  ؛   )1869 لبنان،  أرزة  بعنوان  وهو  نقاش  نقوال 

مطولة  حول املباين املرسحية العربية يف ربيع عام 1870 يف فندق 

كام  هوورو  هيكتور  املعامري  املهندس  قبل  من  )رمبا  كايرو   نيو 

صدرت ترجامت عربية ملرسحية حالق اشبيلية التي كتبها جولكينو 

قطاوي  عائلة  أفراد من  أيضا  أراد   ))Barbier du Sevilleروسيني

لكنهم  منزلهم،  يف  عربية  عرض مرسحيات  الرثية  املرصية  اليهودية 

العميل  .واقرتح  عائلية  مأساة  بسبب  النية  تلك  تأجيل  إىل  اضطروا 

مرسح  قيام  تدعم  أن   عليها  ينبغي  أنه  الحكومة  عىل   “  ”Z زد  

بناء  طريق  عن  الجامهري  تثقيف  أجل  من  العربية  باللغة  ناطق  

واملوسيقى”،  التمثيل  فنون  لتعليم  و”مدرسة  وطني  ملرسح  مبنى 

حقوق  لحفظ  الفكرية  امللكية  حقوق  قانون  سن  عرب  وكذلك 

املؤلفني. مل يحدد االقرتاح ما إذا كان يقصد الفصحي أم العامية حني 

أشار بتعريب املرسح. كان الهدف من املرشوع الذي قدمه العميل 

عىل  العاديني  املرصيني  وإغراء  الناس  “تنوير”  عىل  العمل  هو  زد 

املقاهي.  يف  مبتذلة”  أغاين  “يغنون  تركهم  من  بداًل  املرسح  ارتياد 

وهكذا فإن املرسح باللغة العربية سوف يبرش بأخالق جديدة ملرص 
وسيسهم يف االرتقاء باملرصيني والسمو بذوقهم.44

واألمة  والحضارة  التعليم  إىل  إشارات  عىل  التقرير  هذا  يحتوي 

أنه  ذلك  فمعنى  صحيًحا  لبنان  ألرزة   تعريفي  كان  إذا  والتقدم. 

أعامل  أية  عىل  يحتوي  آخر  كتاب  هناك  يكن  مل   1870 عام  حتى 

اللبناين  املرسح  تأثري  أن  أيضا  يعني  ما  العربية  باللغة  حية  مرس 

البريويت العريب عىل بدايات املرسح املرصي هو أمر جدير باملالحظة 

ويستحق التقدير.  تؤكد التقارير أن الخديوي إسامعيل نفسه كان 

مهتاًم باإلرشاف عىل الثقافة الخديوية يف القاهرة . تم توجيه هذه 

)أو  املرصيني   الرعايا  من  أكرث  العاملني  األوروبيني  نحو  السيطرة 

من  هم  كانوا  األوروبيني  ألن  كليهام(،  نحو  بالتساوي  األقل  عىل 

عن  خارجة  ثقافية  تجربة  عن  زد  العميل  أبلغ  املسارح.  يديرون 

الثقافة  أنه يجب دمجها يف  الوطنية  بالحجج  السيطرة واقرتح  هذه 

الخديوية.

المسرح  تعريب  أو  العربية  باللغة  المسرح  فكرة 
ومبارك والمويلحي  وجالل  أنسي  عند 

العميل  تقرير  يف  جاء  كام  املرصي  للشباب  املجهضة  التجربة  متت 

بعض  ترجمة  لقد متت  القاهرة.  يف  فكري حيوي  Z”  يف جو  زد”  

األعامل األوبرالية بأمر الخديوي( وذلك بواسطة أبو السعود أفندي، 

محرر مجلة وادي النيل، كام متت ترجامت أخرى بأمر من دارنيت 

تكن  مل   45  .1869 عام  يف  طباعتها  ومتت   )  )Draneht Beyباشا

وزعت  قد  تكون  أن  املمكن  من  ولكن  للبيع  عامة  النصوص  تلك 

الكوميدي ودار  بالعربية من مرتادي املرسح  الناطق  الجمهور  عىل 

العثامنية،  الرتكية  إىل  العربية  من  أيًضا  أعامل  ترجمة  متت  األوبرا. 

تذكرة مقعد يف  الخديوي مثن  .46 دفع  الفرنسية  إىل  اإليطالية  ومن 

واستناداً  األوروبيني.  الصحفيني  النيل ومعه  وادي  األوبرا ملحرر  دار 

إىل خربته هناك، طلب من  محمد أنيس، نجل وزميل رئيس التحرير 

أبو السعود أفندي يف مجلته القيام برتجمة املرسحيات األوروبية و 

“أدائها يف املسارح املرصية باللغة العربية” وذلك يف فرباير من عام 

1870

العمل  وطباعة  ترجمة  عملية  متت  العام  نفس  من  نوفمرب  يف 

دونزيتي وحالق  جيتانو  ملؤلفه   “  La“ Favorite املفضلة  األوبرايل 

اشبيلية ملؤلفه اإليطايل الشهري جواكينو أنطونيو روسيني يف مطبعة 

وادي  جريدة  إىل  إرسالها  وتم   48 املويلحي.  إبراهيم  الرثي  املرصي 

النيل لتوزيعها مشفوعة برسالة غري رسمية من قائد الرشطة. يعد 

إليها  أملح  التي  األعامل  تلك  أحد   “  ”libretti األوبرايل   العمل 

أنه  عىل  الرتجامت  مقدمة  يف  للمرسح  اإلشارة  تتم  زد.  العميل 

وسيلة للحضارة والتقدم. مل ُينسب الفضل لتلك الرتجمة إىل مرتجم 

بعينه لذلك افرتضت وادي النيل أنه محمد عثامن جالل، عىل الرغم 

من أن جالل مل يأت عىل ذكر مثل هذا األمر. رمبا جاء االعتقاد بأن 

أصدقاء  ولكونهم  باملويلحي  بسبب سابق عالقته  املرتجم  جالل هو 

 La“ الفونتني  لكتاب  ترجمته  طبع  بإعادة  القيام  وبسبب  قبل  من 

واملواعظ(  األمثال  يف  اليواقظ  )العيون  عنوان  ومنحه   ”Fontaine

نصوص مرسحية   نرش  تم   قد  أنه  القول  .50 خالصة  العام  نفس  يف 

دعوة  ذلك   إىل  أضف  مرص  يف  املرسح  فكرة  لنرش  العربية  باللغة 

 .1870 و   1869 عامي  خالل  العربية.  باللغة  عروض  لتقديم  أنيس 

هذا هو السياق الذي يشري إليه العميل زد يف يناير 1871.

الحديث  املرسحي  األداء  فكرة  تطورت  فصاعدا  السنة  تلك  منذ 

الصحافة  سعت  فقد  كبرية.  بصورة  العربية  باللغة  التمثيل  وفكرة 

العربية اإلقليمية يف ربيع عام 1871 بشتى الطرق إلقناع الخديوي 

برضورة وأهمية أن يكون املرسح باللغة العربية. كام تم إبالغ قراء 

الرتكية  باللغة  يؤدون  الذين  األرمن  املمثلني  عن  العربية  الدوريات 

يف اسطنبول .51 يف حني استمرت مجلة  وادي النيل يف  نرش األخبار 

 1871 مارس   18 يف  موجود  عدد  آخر  )حتى  القاهرة  يف  املرسحية 

أعلن عن أوبرا سمرياميس(، يف ابريل من عام 1871 وصف مراسل 

عىل  املسارح  إسطنبول  مقرها  كان  التي  الرتكية  الجوايب  جريدة 

عام  من  مايو  يف  التحرض.52  عىل  وعالمة  التقدم  عىل  دالالت  أنها 

القيام   املرصية  الحكومة  البريوتية عىل  الجنان  1871 عرضت مجلة 

يف  مرص  يف  املدارس  روضة  مجلة  نرشت  عربية.53  مسارح  بإنشاء 

الفرتة من مايو وحتى يوليو عام 1871 صفحات من ترجمة عثامن 

عنوان  تحت  موليري   للفرنيس  عنه”  رغام  طبيبا   “ ملرسحية  جالل 

من  كل  بتمصري  جالل  قام  املغصوب”.  للحكيم  املنصوب  “الفخ 

ألن   ; والحبكة  مقفاة(  غري  مرسلة  قاهرية  لهجة  )باستخدام  اللغة 

عيل مبارك، مدير ورئيس تحرير روضة املدارس كان صديق وزميل 

دراسة قديم إلسامعيل باشا( وهو من “أمره” للقيام بذلك .54 يجب 

واملويلحي   أنيس   مع  جنب  إىل  جنًبا  أيًضا  مبارك  عيل  اسم  وضع 

ومع  املرسح.  ومتصري  تعريب  لفكرة  مبكر  وداعم  كمساند  وجالل 

ذلك، فإن إنشاء أول فرقة مرسحية بالعربية مل يكن من عمل هؤالء 

املثقفني املرصيني.

الهوامش:
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إجاميل(  وبشكل  )إحصائيا  والتحليل  بالرصد  الدراسة  هذه  تتناول 

تجاربهم  بدءوا  مرصيا  مرسحيا  مخرجا  وأربعون  خمسة  عروض 

اإلخراجية مبجال املرسح اإلحرتايف خالل فرتة مثانينات القرن املايض، 

وقدموا خالل فرتة الثامنينيات وما بعدها ثالمثائة وأربعة وأربعون 

أعامل  فإن  وبالطبع  عاما،  أربعني  حوايل  مدي  عيل  مرسحيا  عرضا 

عروضا  فلدينا  مرص  يف  املرسح  عامل  كل  تشمل  ال  املخرجني  هؤالء 

سابقة  أجيال  من  املخرجني  لكبار  الفرتة  نفس  خالل  كثرية  أخرى 

أجيال  مدي  املرسحية عيل  حياتنا  إحياء  شاركهم عبء  من  وكذلك 

الجامهريية  الثقافة  مرسح  مخرجي  عروض  إيل  باإلضافة  متتالية 

اليسري  من  يكن  ومل  الهواة.  مسارح  وباقي  الجامعي  واملرسح 

مبجال  واملبدعني  العروض  من  الكبري  العدد  هذا  كل  نتناول  أن 

 - والجهد  الوقت  لهم  خصصنا  إذا  إال  التفصيل  من  بيشء  اإلخراج 

رمبا الجامعي - لعمل كتاب خاص بهذا الجيل الذي يبدو أنه جيل 

تخلت  مواتية  غري  واجتامعية  سياسية  ظروف  يف  جاء  ألنه  مظلوم 

فيها السلطة عن دعم املرسح بشكل كاف يف ظل وزير ثقافة الربع 

قرن وليس  من قبل يف فرتة الستينيات الذي تم  لتوظيفه لرتويج 

شعاراتها وتربيرها، وبالتايل مل يكن القصد من هذا البحث القصري - 

إال اإلشارة  البعض –  املترسعة عيل  يتبعه إصدار األحكام  الذي قد 

إيل بعض نقاط الضوء يف مسريتنا املرسحية التي ال تحظي بالعناية 

الكافية من الكثريين.

“اإلخراج  فن  حول  حيويا  سؤاال  نطرح  أن  نود  البداية،  ويف 

فنية  أصول  عىل  ويقوم  قام  بالفعل  وهل  مرص،  يف  املرسحي” 

وعلمية، أم تعرض يف كثري من األحيان لإلرتجال والفهلوة والشطارة، 

الستينيات  بعد  ما  منذ  املرسحي”  “اإلخراج  أساليب  نتابع  فعندما 

أن  لدرجة  كثرية  سلبية  ظواهر  شهد  قد  أنه  نجد  اآلن  وحتى 

أوائل  منذ  علمية  بعثات  يف  الخارج  إىل  سافروا  الذين  مخرجينا 

تلك  من  مكررة  نسخا  لنا  ليقدموا  بعضهم  عاد  قد  الخمسينيات 

إضفاء  مع  تقليدها  وحاولوا  الخارج،  يف  شاهدوها  التي  العروض 

الصبغة املرصية عليها.

الذين  املايض  القرن  سبعينيات  مخرجي  عند  قليال  نتوقف  أن  ولنا 

جاءوا من بعدهم وحرموا من البعثات العلمية الطويلة إىل الخارج، 

يف  الذهاب  من  أيضا  حرموا  الذين  الثامنينيات  مخرجي  وكذلك 

اإلخراج  ميارس  أغلبهم  مازال  والذين  الخارج،  إىل  طويلة  بعثات 

هذا  إىل  وليس  “املهنة”  هذه  إىل  الكثريين  تسلل  رغم  اآلن  حتى 

“الفن” حتى ولو كان قد حصل بعضهم عىل مؤهالت علمية، لكننا 

إخراجا جيدا، ويصنع  املرء  يبدع  باملؤهل وحده  ليس  أنه  نكتشف 

عرضا متقنا، فكم من نصوص متميزة سواء من الرشق أو الغرب قد 

جاء مخرجو  وقد  بعض هؤالء،  أيدي  بائس عىل  إىل يشء  تحولت 

يف  املخرج”  “فكرة  ظهور  بداية  منذ  متأخرة  فرتة  يف  الثامنينيات 

أبيض،  جورج  عيد،  )عزيز  للرواد  نؤرخ  عندما  املرصي،  املرسح 

يوسف وهبي، نجيب الريحاين، عبد العزيز خليل، وفتوح نشاطي 

أسس  عىل  اإلخراج  فن  رائد  مقدمتهم  يف  وبالطبع  وغريهم(، 

عام  باريس  من  عاد  الذي   )1894-1982( طليامت”  “زيك  علمية 

الخمسينيات والستينيات )مثل: حمدي  1929 ومن جاء بعده ىف 

وجالل  مطاوع،  كرم  أردش،  سعد  عيد،  كامل  األلفي،  نبيل  غيث، 

الرشقاوي الذي مازال يعمل حتى اآلن والراحلني/ أحمدعبد الحليم 

خشبات  عىل  هناك  تعلموه  ما  لنا  نقلوا  والذين  جمعة(  وحسني 

مسارحنا.

وبالعودة إىل املرحلة املختارة “الثامنينيات” من القرن العرشين - 

وطبقا ملا جاءت اإلحصائيات والنتائج من خالل “موسوعة املرسح 

املرصي املصورة” من إعداد املؤرخ / د.عمرو دوارة - أن من بدأوا 

مامرسة اإلخراج املرسحي )واستمرت إبداعات بعضهم حتى اآلن( 

وأربعني  وأربعة  ثالمثائة  قدموا  مخرجا  وأربعون  أربعة  إحصائيا 

عرضا مرسحيا، وقد تباينت أعاملهم كثريا، فمنهم من ترك بصمته 

خشبات  عىل  رسيعا  عبورا  عرب  من  ومنهم  واضحة،  اإلخراجية 

املسارح ومل يرتك مجرد ذكرى تشري إىل حضوره.

نسبة  ركزوا  فئة  منهم  فئات،  إىل  املخرجني  هؤالء  تقسيم  وميكن 

بالقطاع  يسمى  ما  أو  التجاري”  “املرسح  يف  نشاطهم  من  كبرية 

الخاص وهم حسب الحروف األبجدية: -  

)احدى  صالح  الدين  حسام  عرضا(،  عرش  )تسعة  زيك  أرشف 

وعرشون عرضا(، رزيق البهنساوي )سبعة عرش عرضا(، رشيف عبد 

عرضا(،  وأربعون  )تسعة  السيد  عصام  عروض(،  )خمسة  اللطيف 

فؤاد عبد الحي )إحدى وثالثون عرضا(، فيصل عزب )خمسة عرش 

المصري المسرح  مخرجو 
الثمانينيات( )جيل  جيل  وراء  جيل 

عبد الغني داود

صالح السعدين بعرض امللك هو امللك

سمرية عبد العزيز ومرسحية السلطان يلهو
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جليلة  أبو  محمود  عرضا(،  )اثنى وعرشون  داود  أبو  محمد  عرضا(، 

ويجب  عروض(،  )ستة  الهجريس  ونبيل  عرضا(،  وعرشون  )ستة 

عروضهم  عدد  إجاميل  متثل  منهم  كل  عروض  عدد  أن  إىل  اإلشارة 

بكل من القطاعني الخاص وفرق الدولة.

مسارح  “فرق  يسمى  ما  إطار  يف  عملوا  املخرجني  من  أخري  وفئة 

الدولة” وهو اإلطار الوظيفي التقليدي فأتيحت لهم فرص اإلخراج 

ذكرهم  ماسبق  بخالف   – وهم  للفرق  وانتامئهم  وظائفهم  بحكم 

)حسام الدين صالح، رزيق البهنساوي، رشيف عبد اللطيف، عصام 

أبو جليلة( طبقا  داود، محمود  أبو  الحي، محمد  عبد  فؤاد  السيد، 

للرتتيب أبجديا:-

)تسعة  الفتاح  عبد  إنتصار  عرضا(،  عرش  )إحدي  شوقي  إميل 

)ثالثة  هاين  أحمد  عرضا(،  عرش  )سبعة  الصرييف  إميان  عروض(، 

القادر  عبد  جالل  عروض(،  )أربعة  الظاهر  عبد  بديوي  عروض(، 

رزيق  عرضا(،  عرش  )ستة  العال  أبو  حمدي  عروض(،  )تسعة 

)أربعة  اللطيف  عبد  رشيف  عرضا(،  عرش  )سبعة  البهنساوي 

عروض(،  )تسعة  رأفت  عاصم  )عرضني(،  يوسف  صبحي  عروض(، 

فتحي  عروض(،  )عرشة  زيك  فاروق  عروض(،  )ثالثة  خليفة  عيل 

الكويف )أربعة عروض(، فتوح الطويل )عرضني(، ماهر سليم )عرشة 

الحافظ  عبد  محمود  عرضا(،  عرش  )أربعة  الخويل  محمد  عروض(، 

سعد  هناء  عرضا(،  عرش  )خمسة  سعد  مصطفي  عروض(،  )خمسة 

الدين )تسعة عروض(، منصور مهدي )عرضني(.

استمرارية  من  بالرغم  بعضهم  عروض  ندرة  سبق  مام  ويالحظ 

وضعهم الوظيفي، حيث مل يتعد عدد تجارب بعضهم خالل العمر 

الوظيفي كله خمسة عروض )ومن بينهم: أحمد هاين، بديوي عبد 

فتحي  خليفة،  عيل  يوسف،  صبحي  اللطيف،  عبد  رشيف  الظاهر، 

الكويف، فتوح الطويل، محمود عبد الحافظ، منصور مهدي(، وذلك 

نظرا لرحيل البعض عن عاملنا وكذلك لتفضيل بعضهم العمل ببعض 

الدول العربية الشقيقة. 

هذا وتجدر اإلشارة إىل أن هناك يف جيل الثامنينيات من مل يكملوا 

دنيانا  عن  لألسف  رحيلهم  بسبب  الثالثة  األلفية  حتى  مسريتهم 

البهنساوي،  رزيق  القادر،  عبد  بكر خالد، جالل  أبو  أبجديا”:  وهم 

الحي،  عبد  فؤاد  عرنوس،  الرحمن  عبد  رأفت،  عاصم  سعد،  صالح 

الهجريس،  نبيل  جليلة،  أبو  محمود  مهدي،  منصور  عزب،  فيصل 

وإن  حلمي،  محسن  وأخريا  الفتاح،  عبد  هناء  الدين،  سعد  هناء 

كان بعضهم قد ترك ذكرى طيبة ببعض العروض التي تعد عالمات 

القومي،  باملرسح   1980 املجنونة”  “الرقصة  عريض  مثل:  مضيئة 

و”رسائل قايض أشبيلية” 1987 باملرسح املتجول، وهام من إخراج 

أبو بكر خالد، “حكاية شعبية” 1985 إخراج/ بديوي الظاهر ومن 

من   1983 الصحة”  إزى   “ وعرض  حسن،  أحمد  حسن  تأليف/ 

“حلق  وعرض  عفيفي،  أحمد  وتأليف/  القادر  عبد  جالل  اخراج/ 

عيد،  فوزي  وتأليف/  البهنساوي  رزيق  إخراج/  من   1990 حوش” 

مبرسح  سعد  صالح  إخراج/  من   1988 املحروسة”  “زفة  وعرض 

 1989 إليكرتا”  زفاف  “ليلة  وعرض  الفيل،  محمد  تأليف/  الطليعة 

 1989 “املهر”  بندق، وعرض  مهدي  وتأليف/  رأفت  عاصم  إخراج/ 

إخراج/ فؤاد عبد الحي وتأليف/ منصور مكاوي، وعروض الراحلني/ 

جيدة  عروض  مجموعة  قدم  الذي  الدين  سعد  هناء  املخرج/ 

املرسح  السفينة” 1986 عىل  “الحيوانات عىل  بينها:  لألطفال ومن 

املتميزين  وعرضيه  الفتاح  عبد  هناء  واملخرج/  للطفل،  القومي 

“الفيل يا ملك الزمان” 1986 مبرسح السامر و)الشعبة التجريبية( 

الحديث  باملرسح   1998 و”مشاحنات”  ونوس،  الله  سعد  تأليف/ 

تأليف/ كاترين هيس.

كذلك يجب اإلشارة إىل أن بعض مخرجي الثامنينيات قد انرصفوا 

التمثيل،  أبرزها  عن اإلخراج املرسحي  وانشغلوا مبهام فنية أخري 

 2010 عام  منذ  يقدم  مل  الذي  زيك  أرشف  املخرج/  انشغل  حيث 

بالتدريس  النشغاله  هانم”  “سكر  بعنوان  هزيل  عرض  سوى 

املخرج/  اهتامم  تحول  كذلك  التمثيل،  بجانب  النقايب  والعمل 

منذ  واإلنشاد  بالطبول  الخاص  مهرجانه  إىل  الفتاح  عبد  انتصار 

“مخدة  املهم  عرضه  إخراج  بإعادة  قام  قد  كان  وإن   ،1998 عام 

الكحل” عام 2019، وأيضا املخرج/ سيد خاطر الذي ركز اهتاممه 

بعض  عودته  بعد  تويل  ثم  الكويت  لدولة  والسفر  بالتدريس 

عاد  قد  كان  وإن  الثقايف(،  اإلنتاج  قطاع  )رئيس  القيادية  املناصب 

وإخراجه.  تأليفه  من  “توهان”  عرض  ليقدم   2019 عام  لإلخراج 

عروض  ثالثة  سوى  يقدم  مل  الذي  خليفة  عيل  املخرج/  وكذلك 

الدمية”  “بيت  ملرسحية  إخراجه  بعد   2006 عام  منذ  وتوقف 

التمثيل  يف  نشاطه  لريكز  القومي،  املرسح  يف  ابسن  لهرنيك 

والتدريب للوجوه الجديدة. وماهر سليم الذي ركز اهتاممه أيضا 

 2003 البور”  األرايض  “أمري  عرض  قدم  بعدما  التمثييل  االداء  يف 

جرت”  إليل  “الحادثة  ثم  فريش،  ماكس  تأليف  الطليعة  مبرسح 

عام 2010، واملخرج/ محمد أبو داود برتكيز نشاطه يف التمثيل منذ 

آخر عروضه “مولد سيدي املرعب” عام 2010 بعد أن سبق له أن 

الكوميديا  مؤلفي  لبعض  كوميديا  مرسحيا  عرضا  عرش  مثانية  قدم 

املتميزين )من أمثال: مصطفى سعد، لينني الرميل، بهيج إسامعيل، 

املخرج/  مع  أيضا  ذلك  وتكرر  عوف(،  ويوسف  يوسف،  مهدي 

لألطفال  الحيوانات”  “مؤمتر  قدم عرض  الذي  املعطي  عبد  محمد 

2004 تأليف/ يرسي خميس ثم انشغل بالتدريس والتمثيل.

من  األول  العقد  منذ  املرسحي  اإلخراج  ساحة  عن  إختفى  وكذلك 

قدم  الذي  زيك  فاروق  املخرجني:  بعض  والعرشين  الحادي  القرن 

وفتحي  سرتنذبرج،  أوجست  عن  بالهناجر   2001 “األب”  عرض 

الكويف الذي قدم عرض املتميز “جواز مع النفاذ” مبرسح الشباب 

“حبيتي  بعنوان  مونودراما  عروضه  آخر  وكانت  الحكيم،  لتوفيق 

“الثائر  عرضيه  قدم  الذي  الطويل  وفتوح   ،1996 عام  بدرية” 

باملرسح   1986 عام   مبكرا  يأيت  الطبيب  والغريب”،  والشاعر 

“الذباب  الجيد  عرض  قدم  الذي  حسني  الدين  وكامل  املتجول، 

نجيب رسور، ومصطفي  تأليف/  املتجول  باملرسح  األزرق” 1984 

تأليفه  من  الطليعة  مبرسح   2004 تستفهمش”  “ما  وعرض  سعد 

 1989 العشاق”  “حارة  عرض  أخرج  الذي  هاين  وأحمد  وإخراجه، 

عن نجيب محفوظ مبرسح الطليعة. 

املرسحية  العروض  بعض  نتجاهل  أن  نستطيع  ال  ذلك  مع  ونحن 

“اإلسطبل”  مرسحية  مثل:  بالذكرة  ظلت  التي  والشائقة  املميزة 

الطليعة 1997  من إخراج/ أحمد مختار وتأليف/ عزة  يف مرسح 

من  الطليعة  مرسح  يف   1998 الكحل”  “مخدة  ومرسحية  شلبي، 

إخراج/ إنتصار عبد الفتاح، املستلهم من دراسة حول واحة سيوة، 

وهو تجربة جديدة يف توظيف الفولكلور واملرسح، وعرض “حامم 

شعبي” 1996 مبرسح الطليعة إلميل شوقي وتأليف/ محمد الفيل، 

طقس  خالل  من  املهمشة  للطبقة  الرسي  العامل  يف  يغوص  والذي 

الزار، وعرض “ملا قالوا ده ولد” مبرسح الشباب من إخراج/ إميان 

الصرييف وتأليف/ أمري سالمة الذي اعتمد عىل براعة اإليقاع وإتقان 

بداخل  ما  لتكشف  الجيار  وهادي  فهمي  لتيسري  التمثييل  األداء 

ومتويل”  “شفيقة  وعرض  واألنثى،  الذكر  بني  رصاع  من  النفس 

1998 مبرسح الغد إخراج/ أرشف زيك وتأليف/ شوقي عبد الحكيم 

ومتيز برسعة إيقاعه، وعريض “نوبة صحيان” 1988، و”داير داير” 

داريوفو  تأليف/  من  األول  والعرض  الجريتيل،  حسن  إخراج/  من 

العرض  وكذلك  جاري.  الفريد  تأليف/  من  والثاين  راما  وفرانكا 

سيد  إخراج/  من  املتجول  باملرسح   1986 البحر”  “راكبوا  البديع 

خاطر وتأليف/ جون ميلنجتون سينج، وأيضا ميكن اإلشارة إىل متيز 

عرض “ما أجملنا” 1999 من إخراج/ محمد الخويل مبرسح الطليعة 

مراد منريعصام السيد

عمرو دوارة
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“حامم  وعرض  أريستوفانيس،  اإلغريقي/  تأليف   1988 الحديث 

روماين” 2009 مبرسح الطليعة تأليف/ ستانسالف سرتاتيف.

خاصة  عنه  الكثريين  يريض  ال  قد  اإلحصايئ  املنهج  هذا  ولعل 

اإلنجاز  يحققوا  مل  الذين  املوهوبني  املخرجني  من  األصدقاء 

قد  أنه  منهم  يتوهم  من  ولندع  آلخر،  أو  لسبب  منهم  املتوقع 

املوضوعية  وتقتيض  املرسحي.  تارخنا  يف  اعجازا  أو  طفرة  حقق 

تم  والتي   - الدراسة  أن هذه  مهمة وهي  أيضا حقيقة  نسجل  أن 

القرن  مثانينات  منذ  أعامل مخرجي جيل  وتقييم  من خاللها رصد 

املايض – قد أغفلت متاما اإلسهامات اإليجابية والجهود اإلبداعية 

)األقاليم  الهواة  مسارح  مبختلف  املتميزين  املخرجني  من  لعدد 

والرشكات والجامعات(، ويف مقدمتهم كل من املخرجني )أبجديا(: 

“نوبه  وتجاربه  يف  الجريتيل،   الصرييف، حسن  إميان  إميل شوقي، 

السيد،  الليل” صالح سعد، عاصم رأفت، عصام  صحيان” و”غدير 

عبد  نارص  منري،  مراد  الخويل،  دوارة، محسن حلمي، محمد  عمرو 

املنعم، هشام جمعة والذي من بينهم بصفة خاصة 

زمن  يف  الثامنينيات  يف  تردي مرسحنا  أسباب  عند  لنتوقف  وأخريا 

 2011 يناير   25 بثورة  انتهت  والتي  مبارك  حسني  الرئيس/  حكم 

البريوقراطي  اإلقطاع  تحكم  هو  األسباب  هذه  وأوىل  بعدها،  وما 

الذي يحكم الحياة يف مرص بشكل عام والحياة الثقافية عىل وجه 

السلطة بقليل من  الفرتة قد سمحت فيها  الخصوص رغم أن تلك 

من  كنوع  الروائية   السينام  يف  خاصة  الشكلية  واملعارضة  النقد 

“التنفيس” منعا لإلنفجار الحتمي، والذي قد حدث بالفعل يف 25 

هذه  عىل  اإللتفاف  حدث  ما  رسعان  لألسف  ولكن   ،2011 يناير 

الثورة وتم اإلنفجار يف كل تقرحات وتقيحات الطبقات االجتامعية 

الدراسات  إىل  كثريا  أضيف  لن  الريح!!  مهب  يف  ثورة  وأصبحت 

الذي  املرسحي”  “اإلخراج  مجال  يف  اإلبداعي  والتألق  العلمية 

عروضنا  استطاعت  هل  وأتساءل  العامل،  مستوى  عىل  إنجازه  تم 

الوصول إيل أي مستوى إبداعي منشود؟ خاصة وقد بدأت دورات 

 1989 عام  منذ  التجريبي”  للمرسح  الدويل  “القاهرة  مهرجان 

علمية  بعثات  ارسال  عن  يغني  قد  انه  البعض  توهم  قد  الذي 

انه قد يصنع جسورا بني مرسحنا  او   ، املرسح  لدراسة  الخارج  ايل 

لألسف  لكننا   – وغربا  رشقا  االخرى  العامل  بالد  ومسارح  املرصي 

ايل  بعضنا  وتحول  الدويل  املهرجان  املرجوة من هذا  الثامر  تأيت  مل 

 ، لهوية مرسحنا املرصي والعريب  تأصيل  او مقلدين – دون  ناقلني 

الحركة املرسحية املرصية ومل  الفردية تطغي عىل  التجارب  وظلت 

تصبح تيارا او تأسيسا ملرسح جديدا ، وهو االمر الذي يحتاج ايل 

اعادة نظر – ويحتاج اىل مزيد من حرية الرأي واالنطالق ايل آفاق 

الذي  ارحب مبا يجعلنا نرى اهمية استكامل هذا املنهج اإلحصايئ 

كثريا  توضح  أخرى  دراسات  بتقديم  الدراسة  لهذه  منهجا  اتخذناه 

من املتغريات السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي كان لها تأثري 

كبري عىل ابداعات هذا الجيل من املخرجني واألجيال التالية لهم.

األربعة  التجريبية  العروض  وأيضا  الرحمن،  عبد  محفوظ  تأليف/ 

لهم  “رجال  وهي:  الهادي  عبد  محمد  للمخرج/  الصنع  محكمة 

رؤوس” 1983 باملرسح املتجول تأليف/ محمود دياب، “ماراصاد” 

 1991 لري”  “امللك  فايس،  بيرت  تأليف/  الحديث  باملرسح   1987

باملرسح   1996 عام  “الحارس”  شكسبري،  لوليم  الطليعة  مبرسح 

التدريب عىل  إهتاممة ىف  ركز  لكنه  بنرت.   تأليف هارولد  القومي 

االداء املرسحي  وفنيات املرسح ، ولكن لألسف فإن أغلب هؤالء 

تعرثت  قد  مبرشة  قوية  بدايات  بدأوا  الذين  الطموحني  املخرجني 

أصبحت  بحيث  عامة،  بصفة  عروضهم  عدد  وتقلص  خطواتهم 

عروضهم املتميزة قد ال تصل إىل عدد أصابع اليد الواحدة. ، وأن 

كان بعضهم قد وفقوا يف ترك ملحات تشري إىل ما كانوا يصبون إىل 

تحقيقه خاصة املخرج محمد عبد الهادي .

الكيفي  السابقة ميكن عىل املستوى  التصنيفات  وبخالف مجموعة 

رصد فئة أخري من املخرجني املتميزين – سواء كانوا من املعينني 

أعامل  تقديم  عىل  حرصوا  الذين   – الخارج  من  أو  الدولة  بفرق 

اإلبداعية  بصمتهم  ترك  إيل  وتطلعوا  والفن،  الفكر  بني  تجمع 

لبعض  تحملهم  من  بالرغم  وذلك  عروضهم،  أغلب  عىل  املتميزة 

الظروف الصعبة واملعوقات التي مل تتح لهم غالبا فرصة استكامل 

هؤالء  فبخالف  إليه.  سعوا  ما  كل  وتحقيق  اإلبداعية  مشاريعهم 

سوى  يقدموا  أن  يستطيعوا  ومل  ذكرهم  سبق  الذين  املخرجني 

يف  بدأ  الذي  الجيل  من  يتبق  مل  املتميزة  العروض  من  قليل  عدد 

عصام  وهم:  واضحة  بصمة  تركوا  مخرجني  ستة  سوى  الثامنينيات 

وعرشين  )واحد  دوارة  عمرو  عرضا(،  وأربعون  )تسعة  السيد 

)خمسة  منري  مراد  عرضا(،  وعرشين  )ستة  حلمي  محسن  عرضا(، 

هشام  عرضا(،  وعرشون  )تسعة  املنعم  عبد  نارص  عرضا(،  عرش 

املخرجني مازالت  )إثنى عرش عرضا(. فبعض عروض هؤالء  جمعة 

املخرج/  عروض  بعض  مثل  املرصي  املرسح  ذاكرة  يف  تيضء 

املرسح  إطار  عن  بعيدا  لدولة  مبسارح  قدمها  )التي  السيد  عصام 

عساكر”  “درب  عرض  يف  تجربته  عند  فنتوقف  الخاص(،  التجاري 

إرتجايل،  تأليف/ محسن مصيلحي كعرض  املتجول  باملرسح   1985

تأليف  القومي  تاريخية” 1995 باملرسح  و أيضا عرض “منمنامت 

دوارة  عمرو  املخرج/  وثالثية  الجرئيية  ونوس،وقضيته  الله  سعد 

سالمة،  أمري  تأليف  الهناجر  مبرسح   2001 البرش”  “خداع  املميزة 

عبد  محفوظ  تأليف/  الغد  مبرسح   2002 يلهو”  و”السلطان 

الرحمن، و”يوم من هذا الزمان” 2003 مبرسح الغد تأليف/ سعد 

للمفردات  الجيد  وتوظيفه  املنضبط  بااليقاع  ومتيزهم  ونوس،  الله 

منري  مراد  للمخرج/  املتميزة  العروض  إىل  أيضا  ونشري   ، املرسحية 

)وهو  رسور   لنجيب  السالم  مبرسح   2003 ناس”  أجيب  “منني 

العرض الذي  سبق أن قدمه للمرة  الثالثة  عىل خشبات املسارح(،  

الله   سعد  تأليف/  السالم   مبرسح   امللك”  هو  امللك   “ وعرض 

للمخرج/  أيضا  ونسجل  أيضا(،  مرات  ثالث  قدمه  )والذي  ونوس 

وتقديم  الفكر  بني  جمعت  متميزة  عروض  عدة  حلمى  محسن 

“دقة  الثالث:  العروض  أهمها  ومن  الجامهريية  وتحقيق  املتعة 

زار”مرسح الطليعة 1980 ، “ألف ليلة وليلة”  لبريم التونيس بدار 

الكوميدي  باملرسح  خري”  اجعله  “اللهم   ،  1996 املرصية  األوبرا 

املنعم  عبد  نارص  للمخرج/  عرضني  ألهم  نشري  وكذلك   .  1997

العال  أبو  محمد  تأليف   2005 الغد  القلعة” مبرسح  “رجل  وهام: 

قصة  عن   1996 الطليعة  مبرسح  واألسورة”  و”الطوق  السالموين، 

عىل  حصل  )والذي  مهران  سامح  إعداد/  الله  عبد  الطاهر  ليحيي 

للمرسح  الدويل  القاهرة  املهرجانات مثل مهرجان  عدد من جوائز 

ومهرجان   ،2019 العريب  املرسح  ومهرجان   ،1988 التجريبي 

بالجامليات  العرض  إلرتباط  وذلك   ،2019 املرسحية  قرطاج  أيام 

جمعة  هشام  املخرج/  عروض  أبرز  أن  إىل  نشري  كام  الشعبوية(، 

يف مرسح املحرتفني فنتوقف عند عرض “برملان الستات” باملرسح 

هشام جمعة

نارص عبد املنعممحسن حلمي
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[22 نوافذ

الصحيــح  باملعنى  وظيفة،  املرسح  جعل  مسألة  اذن  انها   “  

للكلمة، شيئا متمركزا ودقيقا مثل تدفق الدم يف الرشايني” 

)أنطونني آرتو – “ مرسح القسوة “ )املنفستو األول(

ومثــل   مكان،  هو  املســرح،  مثل  الجســم  أن  يعني  هذا   “

االختبار معد للحامية والحفظ عيل حد سواء”

 )أليس رايرن، “األشباح: املوت املضاعف وظاهرات املرسح”(

الحي.  املرسح  باستعارة  دراية  عيل  جميعا  أصبحنا  اآلن،   

الحي  والفن  املرسح  خشبة  وحياة  الدراما  حياة  وتشق 

املرسح  ومامرسة  والنظرية  النقد  خالل  باستمرار  طريقهم 

راسخ يف  والتشابه   . أكرث  أو  املايض  القرن  يف  األداء  ودراسات 

دراسات املرسح واألداء لدرجة أننا نستطيع بالكاد أن نسجل 

غرابة الفكرة . ويقدم عنوان مؤمتر املرسح عام 2010 عنوان 

 Theater Alive : والبقاء  والوسائط  املرسح   : “ مرسح حي 

إذا  ذلك  ومع   . مثال  أفضل   ”Theater، Media Survival

افرتاض  عيل  يحتوي  الشكل  هذا  أن  نجد  كثب،  عن  نظرنا 

أسايس يحتاج إىل املزيد من االستفسار: مفهوم املرسح نفسه 

كجسم حي ومتكاثر ومحترض .

لجسم  الحديث  التاريخ  زيارة  سنعاود  املقالة،  هذه  ويف   

األعمق  وآثارها  االستعارة  هذه  صمود  لتوضيح   . املرسح 

واملوت  الحياة  من  قرن  وبعد   . واألداء  املرسح  دراسات  عيل 

كام  النظرية،  الصياغات  تكون هذه  فقد  من جديد،  والبعث 

شيئا  يكون  ولن  نفسه  املرسح  يكن  فلم   . محدودة  نجادل، 

األجسام  خالل  من  ينشأ  أنه  رغم  جسام،  ليس  أنه  كام  حيا، 

تسعى  التي  السبل  تحجب  االستعارات  هذه  ومثل   . الحية 

أو حتى  ايل دمج أشكال أخرى  األشكال املرسحية  من خاللها 

الجسدية  االستعارة  تكامل  يكون  رمبا  الواقع،  يف   . احتاللها 

العشوايئ  التخصيص  العضوي من تكوين  الكل  أقل يف صياغة 

االستعارة  تعمل  نظرنا،  وجهة  فمن   . أخرى  فنية  أشكال  يف 

الجسدية يف املقام األول عيل تلطيف الحدود الخشنة للشكل 

الفني الذي افتقر منذ نشأته إىل أنطولوجيته الخاصة . واألكرث 

منيز  فسوف  الحي   بالجسم  املرسح  نقارن  عندما  ذلك  من 

عندما  أننا  أي   . التاريخية   ومكوناته  الفن  شكل  بالرضورة 

نشري إىل مرسحية أو عرض مرسحي ككائن حي فإننا نشري ايل 

تفرده وندرته وذاتيته الخاصة – أي نجعله كائن حي . وهناك 

أشكال  من  كشكل  املرسح  تنظري  من  هذا  يف  حقيقي  خطر 

الرشعية  يضفي  أن  ميكن  اإلنسان  بجسم  وتشبيهه  الحياة 

التأكيد  ألن  ويجسدها،  مجالنا  يف  بها  املعرتف  املناهج  عيل 

املرسحيات  ومطاردة  جديد،  من  وامليالد  واملوت  الحياة  عيل 

األحوال،  أسوأ  يف  يخدم،  قد  والعنارص،  العروض  أو  الفردية 

مقارنة  من  وبدال   . النظر  قصري  التاريخي  التحليل  مصالح 

املقال  نقرتح يف ختام هذا  الجسم،  او  الحياة  بشكل  املرسح 

تعريفا للشكل الفني يقودنا إىل القرن الحادي والعرشين : أال 

وهو املرسح باعتباره شبكة  . 

يف  ظهرا  اللذين  االقتباسني  بدراسة  نبدأ  دعونا  ذلك،  ورغم 

بداية هذا املقال . فكل منهام يقدم معالجة إرشادية لعالقة 

املرسح  يصبح  أرتو،  ألنطونني  فبالنسبة  و  بالجسم  املرسح 

املرسح  يصبح  رايرن،  ألليس  وبالنسبة  ؛  جسدي  شكل  نفسه 

موقع مجسد embodied site . وهذا يعني يف شعر أرتو أن 

املرسح يشبه اآللية الجسدية التي تنتج تأثريات فيسيولوجية 

بينام  املخ،  يف  واألحالم  الرشيانية  الدورة  مثل  وسيكولوجية 

مبواد  يحتفظ  ورسدابا  جسام  باعتباره  املرسح  رايرن  تفهم 

املرسح  عالقة  تتحرك  قرن،  من  أقل  ويف   . الزمن  عرب  ميتة 

الرتويج لوظائف  بالجسم من عالقة مركزة عيل  االستعامرية 

فكيف   . امليتة  األشياء  لحفظ  مكرس  ليشء  الحياة   إعطاء 

حدثت مثل هذه الحركة ؟ 

ميت  أو  حي  جسد  املرسح  اعتبار  كيفية  إىل  ننظر  وليك   

أوال،  نسأل  أن  يتطلب  األمر  فان  املايض،  القرن  مدار  عيل 

املادة  لقاموس وبسرت هو “  الجسم طبقا   . ؟  الجسم  ما هو 

أو  حيا  كان  سواء  النبات،  أو  للحيوان  املنظمة  الفيزيائية 

يعطيه حقيقة  أو  ما  شيئا  يجسد  كذلك “ يشء  “ وهو  ميتا 

يحافظ  الذي  ذلك  الجسم  يكون  رمبا  وبالتايل،   .  “ ملموسة 

األشياء،  يجسد  الذي  ذلك  أو  املوت،  أو  الحياة  عيل  بدنيا 

من  العديد  تناولت  وقد   . امللموس  للواقع  شكال  ويعطي 

الدراسات يف العقدين األخريين مسألة كيفية توظيف املرسح 

 . جسديا  شكال  باعتباره  أو  الجسدية  األشكال  ايل  بالقياس 

فمثال يف كتاب “ مساحات جسدية Bodied Spaces” يقرتح 

املرسحي  املكان   “ أن   )Stanton Garner جارنر  )ستانتون 

موجودة  أجسام  من  يتكون  أنه  مبعنى   “ جسدية  مساحة 

أكرث  مبعنى  جسدي  مكان  أيضا  ولكنه  إدرايك،  مجال  داخل 

الذي  الجسم  إطار  املوجه يف  الجسدي،  املعنى  من  جوهرية 

موقعه  باعتباره  بل  لإلدراك  موضوعا  باعتباره  يوجد   ال 

)جارنر(،  يالحظ  كام  له.  بالنسبة  الصفر  نقطة  أو  األصيل، 

فان تصميم منظور املرسح هو يف حد ذاته منظور جسدي، 

مستمد من وجهة نظر الجمهور الذي ينبثق مجال رؤيته من 

جسمه الحي وتنفسه وبرصه . وتعني مناقشة عالقة املرسح 

واملتفرجون  املمثلون  يكون  كيف  نسأل  أن  بالتايل،  بالجسد، 

هم  مجسدين  املرسحية  العامرة  وحتى  املرسحية  واملساحة 

أنفسهم أيضا . ويقدم تحليل )جارنر( الفينومينولوجي علامء 

املامرسة  يف  املجسدة  الصور  لتناول  غنية  مفردات  ذوي 

املرسحية، ومع ذلك يدعو إىل دراسة أعمق ملا نعتربه إضافة 

باعتباره  نفسه  للمرسح  نّظرنا  كيف   : لالستفسار  مهمة 

الحي:  المسرح 
الجسدية)2-1( االستعارة  تاريخ  موجز 

تأليف: سارة باي- شينج

          آمي سرتاهلرهولزافيل

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 
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يعود  قد   – أنه  األخرية  السنوات  يف  يبدو  والذي   – وميوت 

النصف  خالل  الحي  املرسح  مفهوم  تطور  وقد   . املوت  من 

والفينومينولوجية  األنطولوجية  املناقشات  عرب  املايض  قرن 

األساسية حول متيزه عن أشكال الوسائط الحية األخرى، التي 

 theater حياة  باعتباره  املرسح  بني  التمييز  تفكك  استلزمت 

ومن   .  theater as live حيا  باعتباره  واملرسح   as living

نكشف  رمبا  بايجاز،  واالتجاهات  التحوالت  هذه  تتبع  خالل 

وآثارها  كجسم  املرسح  تاريخ  يف  السابقة  التطورات  عن 

. ويف  الجديدة يف نظرية املرسح  االتجاهات  املستقبلية عيل 

بها  أصبح  التي  الطرق  اعتبارنا  يف  نضع  املراجعة  هذه  ختام 

باعتباره  املرسح  باستعارة  األخرية  العقود  يف  مشبعا  مجالنا 

مصنوعا،  معا(  الثالثة  )وأحيانا  وشبحا  وبديال،  منتجا،  جسام 

االقتباسات  من  نسيج  من  بارث(،  روالن   ( وفقا ملصطلحات 

املرسح  عن  التعبري  كيفية  اعتبار  عيل  مقالنا  يبني  وبالتايل   .

عالقا يف مخاض  باعتباره جسدا  املعارص  النظري  الخطاب  يف 

الحياة اآلخرة، وهو جسد يظهر مستقبله يف أعقاب زواله . 

الحي؟ المسرح   •
أو  النهاية،  من  نبدأ  أن  املنطقي  من  النواحي،  بعض  من 

مبعنى آخر،  ليك نتحدث عن حياة املرسح، يجب أن نواجه 

تعريفات  تصبح  ميتشيل(،   ( يالحظ  وكام   . املحتمل  موته 

الصياغات  أبسط  تتطلب  وبالتايل  ما،  نوعا  صعبة  الحياة 

أن  ينبغي  وال   .  “ ميوت  الذي  اليشء  هو  الحي  اليشء   “  :

أو  املزعومة  املرسح  حياة  من  كثريا  أن  إذن،  مفاجئا،  يكون 

الشاملة  والقامئة  دامئا  املهدد  زوالها  من  تنبع  وكأنها  تبدو 

 ( . وبنظرة رسيعة عيل كتاب  الوقت  املحتملني مع  للضحايا 

 Anti-theatrical جوناس باريش( “ التحيز املرسحي املضاد

وتهديدات  هجامت  عن  يكشف   )Prejudice ” ) 1985

قبل  من  فقط  ليس   “ قوله،  حد  عيل  املرسح،  ضد  باملوت 

أفالطون   – الكبار  الفالسفة  قبل  من  أيضا  ولكن  األخالقيني 

وتجري  يتنفس  والحيوان،  البرش  أجساد  جميع  مثل  جسدا، 

ال  مجازيا  الحي  املرسح  هذا   . وميوت  ويتكاثر  الدماء  فيه 

األجسام  مكانيا  يسكن  الذي  املوقع  بأن  استطراديا  يتميز 

 ( حيا  جسام  أيضا  انه  بل  فقط،  يقدمها  امليتة(  أو   ( الحية 

وميتا( . 

 W.J.T.  ( ميتشيل  ت  .ج.  )و  لدراسة  استفسارنا  يدين 

 What وحبها  الصور  حياة   : الصور  تريد  ماذا   “  Mitchell

 Do Pictures Want? The Lives and Loves of

الحيوية  أنواع  عيل  نظرة  إلقاء  إىل  يهدف  حيث   ،”Images

الدافع  أو  الواسطة  أو  الصور،  إىل  تنسب  التي  الصالحية  أو 

أو االستقاللية أو الهالة أو الخصوبة أو األعراض التي تجعل 

تحويل الصور ايل عالمات حيوية والتي أعنى بها ليس مجرد 

 . حية  ككائنات  لألشياء  عالمات  بل  الحية،  لألشياء  عالمات 

واذا استبدلنا املرسح بالصور يف صياغة )ميتشيل(، فقد ندرك 

مدفوع  حيوي،  أو  حي  كجسم  للمرسح  املألوف  التوصيف 

بالرغبة والشهية، وُتنسب إليه الخصوبة أو العقم مثل جميع 

األجسام حتى موته النهايئ . يف حني أن ) ميتشيل( يعرض إىل 

باعتبارها أشياء حية  حد ما صياغة دقيقة للصور ايل حد ما 

املتعمد  املمثلني  اختيار  استدعاء  يتم  ما  ولديها رغبة، فغالبا 

الفنية  األشكال  عن  لتمييزه  وميت  حي  مرسح  يف  لألدوار 

دي  ستيفن   ( يلخص  وكام   . املعارص  الخطاب  يف  األخرى 

الفن  أشكال  من  مجرد شكل  ليس  “املرسح  بدقة،   ) بنديتو 

حيث  وتحفيزي،  وحيس  موسط  شكل  أيضا  ولكنه  البرصي، 

تجعل االسرتاتيجيات الرتكيبية للمتخصص من خشبة املرسح 

كائنا حيا يتنفس . 

الحديثة،  الغربية  النقدية  اللغة  حرص  خالل  من  الواقع،  يف 

من  للمرسح  انتشارا  أكرث  وصف  عيل  العثور  الصعب  من 

الدامئة  حياته  مكانة  عيل  اعتامدا  الحي،  بالجسم  وصفه 

الستمرار وجوده وأهميته . تأمل مثال تأكيد )و.ب. وارزين( 

ثقافتنا عيل  تقّوم يف سياقها األصيل ويف  أن  الدراما يجب  أن 

مكان  ننظر يف  أو  حياتها،  املرسحية  تواصل  سواء، حيث  حد 

آخر ايل عناوين بعض أهم االسهامات يف مجالنا، مثل كتاب  

املرسح  تاريخ   “ جولدفارب(  ألفني  و)   ) ويلسون  )ادوين 

الحي Living Theater : A History” ) عام 2000( . ومع 

ففي   . أقل وضوحا  أماكن  باالتجاه يف  االستشهاد  ذلك ميكن 

فمثال  الجديدة،  األلفية  يف  ريفيو  دراما  ملجلة  األول  اإلصدار 

 “ املجلة  الفتتاحية  التايل  العنوان  شيشرن(  )ريتشارد  وضع 

عن  تخليه  خالل  فمن   .  “ الجديدة  األلفية  يف  حي  املرسح 

 ) )شيشرن  يقر  املرسح”،  موت   “ عن  السابق  املتكرر  إعالنه 

 . والعرشين  الحادي  القرن  يف  الواقع  يف  نجا  قد  املرسح  بأن 

اليزابيث  و  باربا،  يوجينو  مثل  بفنانني  )شيشرن(  يستشهد  إذ 

وسوزويك  بوجارت،  آن  و  ويلسون،  وروبرت  كومت،  لو 

تادايش كدليل عيل حيوية املرسح.  وبغض النظر عن القديم 

جنبا  التقليدي/الكالسييك  يعيش  املستعاد  أو  الجديد  أو 

الرغم  وعيل   . والطليعي  والتجاري  الشعبي  مع  جنب  ايل 

تقريبا  حرصيا  تضمنت  املرسح  فناين  إىل  اإلشارات  أن  من 

أولئك الذين بدأ مشوارهم يف الستينيات والسبعينيات، فان 

)شيشرن( ال يعزو الفضل يف هذا الصمود غري املتوقع للمرسح 

تهذيبه  تم  الذي  الكالسييك  املرسح  ايل  ولكن  الفنانني  ايل 

قابل  ألنه  حيويته  املرسح  “أثبت  يقول  اذ   . متطور  كشكل 

. واملثري هنا ليس  للتكيف ومفتوح عيل نوع فني أو آخر “ 

أن ) شيشرن( يعكس موقفه السابق ولكنه يفعل ذلك بتمييز 

الوسيط  فهو  سواء،  حد  عيل  ومتطورا  حيا  باعتباره  املرسح 

الذي تزيد قابليته للتكيف من فرص نجاته التطورية . 

يستحرضه  الذي  املايض  هو  ما  الحسبان،  يف  هذا  وضع  ومع 

املستقبلية  التطورات  هي  وما  وامليت  الحي  املرسح  جسم 

النقدي  املنظور  املرتتبة عيل  اآلثار  وما هي  ؟  بها  يتنبأ  التي 

ويتكاثر  يولد  بجسد  مكتمال  حيا  كائنا  املرسح  يعترب  الذي 
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والقديس أوغسطني وروسو ونيتشه . ويسأل ) باريش( “ هل 

يستدعي   . أسايس؟”  إنساين  فشل  ايل  للمرسح  عدائهم  يشري 

بكثري  ذلك  من  أكرث  أنه  والشك  تفسريين،  )باريش(  استفسار 

أولئك  إىل  ينتمي  إليه  يشري  الذي  البرشي  الفشل  أن  إما   :

الذين يشاركون من بيننا يف يف دعم النموذج أو التقليل منه، 

املرسح  وساطة  إىل  البرشي  الفشل  ينتمي  أخرى،  بطريقة  أو 

نفسه . مبعنى آخر، هل هناك يشء يف املرسح، إنساين بشكل 

الفت مثلنا وبالتايل، رمبا يتحتم عليه مامرسة السقوط ؟ 

املضادة  املرسحية  العواطف  تتبع  إمكانية  من  الرغم  وعيل 

الحي  بالجسد  املرسح  تشبيه  أن  إال  التاريخي،  السجل  خالل 

تحت التهديد الدائم، يف سياق الفرتة الحديثة، يف املقام األول، 

) مارتن بوشرن(  . ويضع  املجال  يصبح سائدا والسيام يف هذا 

حداثة املرسحانية املضادة باعتبارها موجهة، جزئيا ضد الجسم 

ضد  الرمزي  الجدل   “ عنف  أن  إىل  مشريا  للممثل،  الفلسفي 

أي  يف  بارزا  يكون  ال  رمبا  املرسح  خشبة  عيل  املمثل  وجود 

مكان آخر كام هو الحال يف كتابات ) ادوارد جوردون كريج( . 

ومع ذلك، فمن قبيل املفارقة إىل حد ما، أن التحول إىل تنظري 

املرسح ليس باعتباره عالمة لألشياء الحية، بل عالمة عيل أنه 

)كريج(  نظريات  يف  الحداثة  يف  مرة  تظهر ألول  مل  كائن حي 

فقط، بل أيضا يف نظريات زميله املرسحي املضاد ) أدولف آبيا 

( . فقد تناول كل من ) كريج( و) آبيا( تقاليد املرسح كجسم 

حي،وكائن حي، مبا يف ذلك هيكله والدراما والناس والعروض، 

حتى لو طهرناه من الفيسيولوجيا والفردية الفريدة للمؤدين 

غالبا  تجاهال  فقد  للمرسح،  مصممني  وباعتبارهام   . البرش 

الجامعي  الجسم  أجل  من  للممثل  املعيب  الفردي  الجسم 

الدمى  رأى  كريج(   ( أن  املعروف  فمن   . للمرسح  املثايل 

كممثلني مثاليني ألنهم بعيدين عن الضعف ورعشات الجسم. 

املضادة،  الفيسيولوجية  العواطف  هذه  يف خضم  حتى  ولكن 

بالغي  بشكل  يبدأ  رمبا  استطرادي،  مجازي  تحول  ظهور  نرى 

 “ )كريج(  فكتاب   . املرسح كجسم حي  ايل  اإلشارة  فقط، يف 

)آبيا( “  الحي A living Theater“ )1913(، وكتاب  املرسح 

 A Work of Living Art عمل الفن الحي : نظرية املرسح

A Theory of the Theater“ )1927 :( اقتبسا الكائن الحي 

فاجرن(   ( فن  أنه  عيل  كثريا  أقل  بشكل  تعريفه  ميكن  الذي 

املركب “ Gesamtkunistwerk” من تعريفه كنسق متكامل 

ذهب  وقد   .  Biomechanical امليكانييك  الحيوي  للجسم 

املتلقني  من  كل  أجسام  يضم  ليك  ذلك  من  أبعد  إىل  آبيا(   (

واملمثلني ويوحدهام داخل جسم مرسحه العضوي . وقد كتب 

واملرسح،  املرسحية  نحن   “ يقول   “ العضوية  الوحدة   “ عن 

هو  الدرامي  فالفن   . يخلقهام  الذي  هو  الحي  جسمنا  ألن 

اإلبداع التلقايئ للجسد، وجسمنا هو املؤلف الدرامي “ . ومن 

خالل هذه الكتابات وغريها، غالبا ما خلط )آبيا( بني املرسح 

اإلنسان  جسم  داخل  املوجودة  املساحة  مقارنة  والجسم، 

فقط،  املساحة  منلك  ال  فنحن  املرسح،  يف  املوجودة  باملساحة 

 . أحياء  ألننا  أيضا،  مركزها  نحن  بل  امليكانيكية،  الناحية  من 

يعرب  وجسمن  ؛  املساحة  حياتنا  تخلق   : حياتنا  يف  فاملساحة 

 ( واحد  شخص  إىل  للجسم  )آبيا(  مفاهيم  تشري  ال   . عنها 

بل  واحد،  إىل مكان  الواحد( وال تشري  املتلقي  أو  املمثل  مثل 

من  مجموعة  يتضمن  مجازي  تكوين  ايل  باألحرى  تقرتح  انها 

األجسام واألماكن . 

باعتباره  إىل صياغة جسم مرسحي  )كريج(  ومن جانبه سعى 

التوضيحي  والرسم   . سواء  حد  عيل  ومنهجيا  مثاليا  جسام 

عيل غالف كتاب “ املرسح الحي”قدم رسام توضيحيا للشكل 

“االنسان  دافنيش  ليوناردو  رياضيا يف منوذج  املصمم  البرشي، 

ديكارت  رسم  إىل  وبالعودة   .  ”Viruvian Manالفيرتويف

الباليه  إىل  إشارة  )يف  نفسه  )كريج(  جادل  فقد  التخطيطي، 

املنفصل  امليكانييك  الجسم  هو  الفن  جوهر  أن  الرويس( 

يناشد  فهو   . مادي  الجسم  فكامل   : املشاهدين  أجسام  عن 

تقريبا  النظرية  كتاباته  كل  ويف   . خاللها  من  وليس  حواسنا 

الجسدية  السلطة  يستوعب  أن  كريج(   ( حاول  األداء،  عن 

البرشية  ا\لجسام  باستبدال  نفسه،  املرسح  يف  للممثلني 

الفردية بجسم مرسحي آيل . وبالنسبة لهجامت )كريج( عيل 

يظهرون  الذين  املمثلني  وفيسيولوجيا  البيولوجية  األنساق 

ضعف الجسد واهتزازاته، احتفظ كريج باالستعارة الجسدية 

وأعاد صياغتها . 

والتكنولوجيا  الحداثة   “ كتابه  يف  أرمسرتونج(  )تيم  أوضح 

التكنولوجيا  بها  حولت  التي  الطرق   )1998(  “ والجسد 

العضوية  الذات  من  الحديث  الحي  الجسد  مفاهيم 

امليكانيكية  األنساق  من  مجموعة  ايل  البحتة  والحيوانية 

آلة  الجسد  كان   “ يكتب   “ القرن  بداية  يف   “  : والبيولوجية 

احتاجت  التي  الحيوانية  الطبيعة  مكان   : الروح  فيه  تعيش 

ظهرت  التي  الطبية  التقنيات  تطور  وبتتبع   .  “ واع  تنظيم 

اعتباره  يف  )أرمسرتونج(  وضع  عرش،  التاسع  القرن  أواخر  يف 

معقدة  مجموعة  ايل  الجسم  خاللها  من  تحول  التي  الطرق 

تحديدها  تم  والتي  املختلفة  الحيوية  امليكانيكية  النظم  من 

عليه  طبقت  وقد   . الحرارية  الديناميكا  مصطلحات  يف 

والكهرباء، عالوة عيل  التطعيم  و  املخدرات   : أخرى  تقنيات 

وشكله  تركيبته  لتحسني  املعدة  الخارجية  األنظمة  مختلف 

الجسم  يبدو،  ما  كان هذا، عيل  . وقد  الطاقة خالله  وتدفق 

أن  وصفا  عندما  آبيا(   ( و  )كريج(  استحرضه  الذي  الحديث 

املمثلني األفراد، بل  الحي مل يعد يعتمد عيل أجسام  املرسح 

تكون كسلسلة من األنظمة امليكانيكية ذات الطابع الفيزيايئ 

بالحياة  النابضة  بالعنارص  املرسح،  تهجني  يتناسب  وبالتايل   .

والحدايث  الجديد  املفهوم  هذا  مع  امليكانيكية،  واألنظمة 

للجسد والذي رمبا تم متثيله بشكل الفت للنظر يف مرسحية 

) كارل كابيك Karel Capek(  ”U.R.U” ) التي كتبها عام 

الحي  املرسح  كان  وبالتايل   .  )1921 عام  وعرضت   1920

ووظائفها  تعقيداتها  مُتنح   التي  املعقدة  البنية  الحدايث 

امليكانيكية من خالل الحيوية . وحتى يف أواخر األربعينيات 

يف  جونز(  ادموند  )روبرت  املصمم  الحظ  املايض،  القرن  من 

 The Dramatic Imagination“ الدرامي  “الخيال  كتابه 

من  رسعة  بأقىص  يعمل  محركا  ليست  الدراما  أن   ))1941
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حي  كائن  ولكنها  النهاية،  يف  الستارة  إسدال  حتى  االفتتاحية 

بدفاعه  مرتبط  حي  ككائن  الدراما  عن  )جونز(  دفاع  ولكن   .

البرشي  الجسم  الفيسيولوجي يف  للشك  املعادية  الحداثة  ضد 

املادي للممثل، الذي ال ميكن تنظيم وظائفه أو الحفاظ عليها 

بشكل صحيح . 

علامء  بواسطة  الهجني  املرسحي  الجسم  هذا  اسُتغل  لقد 

يف  مستحيل  بشكل  أرتو  واستمده  املعارصين  التكنولوجيا 

عندما  الرائعة”  املرسحية  األعامل  من  مزيد  ال   “ ترصيحه 

عاطفيني  مظهرين  لها  املرسح  خشبة  عيل  املواجهة  أن  اقرتح 

تام  يشء  وهي  عصبيتني  وجاذبيتني  حيويني  ومركزين 

السياق،  هذا  يف   . الحياة  يف  معا  لقاء جسدين  مثل  وحاسم، 

وبالرغم   . الجسدي  االلتقاء  فعل  من  يولد  املرسح  أن  يبدو 

أرتو  ميزج  جسده(  فيها  مبا   ( الجسد  تجاه  تناقضاته  كل  من 

الجسدية،  بالحواس،  للمرسح  املثايل  مفهومه  وتكرارا  مرارا 

محدد  زمن  يف  يحدث  كام  املرسح  بني  الفاصل  يطمس  مام 

نظرياته  تتبع  ذلك،  ومع   . ملشاهديه  الجسدية  والحدود 

الحداثيني  تناقض  )املنحرف(  الجسد  من  كنوع  املرسح  عن 

توسيع  ايل  أخرى  مرة  ويسعى  الجسم،  أداء  يف  املرسحيني 

أكرب،  مسكونة  مساحة  إىل  منفرد  وجود  من  الجسد  استعارة 

أرتو  . ومن  امللتهب”  املصنع   “ ما يسمي يف مكان آخر  وهو 

الجسم  مفهوم  جواتاري(  )فيليكس  و  ديليوز(  )جيل  أخذ 

بدون أعضاء، الذي يقوم عيل مرسحية أرتو اإلذاعية “ العمل 

 To have done with judgement of God“  الله بقضاء 

تكون  عندما   “  . الرصيح  اإللغاء  الجسد هي  حرية  “، حيث 

خلقته  قد  تكون  فسوف  أعضاء،  بال  جسدا  منه  جعلت  قد 

الحقيقية  حريته  ايل  واستعدته  التلقائية  الفعل  ردود  كل  من 

مضمونة  تدمري  كمواقع  وأجسامه،  املرسح  يكون  وسوف   .  “

اإلدراك  ألداء  جديدة  مرسح  خشبات  متبادل،  بشكل 

الجسم  مثل  )ألرتو(  بالنسبة  الحي،  واملرسح   . التكنولوجي 

فاسدا ويعاين،  يكون  أن  أنه ميكن  أساسا يف  فعاال  كان  الحي، 

عن طريق تحويل نفسه من خالل املعاناة . وعيل هذا النحو، 

يف  الحي  املرسح  الستعارة  حاسام  محكا  وسيظل  أرتو  أصبح 

صور  يف  تحققت  والتي  العرشين،  القرن  من  األخري  النصف 

املعاناة واألجسام املكافحة. 

املدهش  فمن  واملعاناة،  األمل  عن  املمتد  أرتو  لخطاب  ونظرا 

أن كتاباته ميكن أن تصبح مؤثرة والسيام يف سنوات ما بعد 

وأمريكا  أوروبا  أنحاء  جميع  يف  املرسح  مركز  ففي   . الحرب 

اىل  الثانية  العاملية  الحرب  فظائع  تداعيات  أدت  الشاملية، 

الخمسينيات  يف  املرسح  يف  الحياة  نظرية  مركزية  تأكيد 

يناقش  مثال،   ،1963 عام  أجريت  مقابلة  ويف   . والستينيات 

فن  باعتبارها  حينيه  )جان  ملرسحية  عروضه   ) بلني  روجر   (

املرسح الحي حيث تصبح األدوات والديكور وجميع العنارص 

املادية مامثلة للكائنات الحية : 

   خذ مثال الهاتف . وضعه عيل طاولة عيل خشبة املسـرح  

قادرا عيل  الهاتف  أن يكون هذا  أريد  . ولكني  بهذا  بأس  ال 

أن يكـون  إذ يجـب   . به  له حياة خاصة  . وأن يكون  الكالم 

ومـا  تراه  مام  مكونة  األدوات  تكون  أن  ويجب   . حيا  كائنا 

ويتنفـس  ويتحــرك  حـيا  الديكور  يكون  أن  ويجب   . رأيته 

يجب أن يكون إنسانيا . 

يف عامل يتجرد فيه كل يشء من إنسانيته، فرمبا كان الجواب 

خشبة  جوانب  جميع  يف  اإلنسانية  استعادة  هو  الوحيد 

و  )جينيه(  قدم فن  األقل،  بلني( عيل   ( بالنسبة ل   . املرسح 

الواقعية  سامه  ملا  املناسب  الوقت  ويف  قويا  بديال  )بيكيت( 

الغبية يف املرسح الشعبي . وهنا، تتامىش موضوعية اإلدراك 

يف  واإلنسانية  الحية  الصفات  الذاتية  تعزز  بينام  املوت،  مع 

نسبية  ايل  أينشتاين  بعد  ما  تحول  أن  املؤكد  فمن   . املرسح 

املنظور قد أثر عيل تعريف ) بلني ( للواقعية الشاملة، ومع 

ذلك فانه بالنظر إىل ما بعد الحربني العامليتني، فان االقتباس 

املذكور آنفا يدعو إىل تفسري أيديولوجي أيضا . فإدراك إعداد 

 ( يشري  كام  والتنفس،  التحرك  ميكنه  كيان  أنه  عيل  املشهد 

القيود من  ذاته فعل تحريري ميكن كرس كل  بلني( هو بحد 

أنانية مرسح ما بعد  . وليس من املستغرب، إذن، أن  خالله 

حية   والديكورات(  )التليفون  ملكوناتها  واستحضارها  الحرب 

الستينيات  املتطرفة يف  الثقافة  إنسانية، يؤدي مبارشة إىل  أو 

للمرسح  الجسدي  والبعد  الحياة،  عيل  القوي  بتأكيدها 

باعتبارهام أحد أدواتها السياسية القوية . 

آخر  متثيل  أو  تشبيه  أو  سلبية  صورة  مجرد  املحتوى  ليس 

ليأخذ  الحرب  بعد  ما  فرتة  يف  يبدأ  نفسه   فاملرسح  للحياة، 

املتكاثر  الحي  الجسد  ووساطة  وسامت  ومميزات  خصائص 

العثور  ميكننا  املفاهيمي،  التحول  هذا  وبجانب   . وامليت 

التنظريي، كام تدعي  عيل إلحاح سيايس يوجه هذا التصميم 

 Volatile املتقلبة  األجسام   “ كتابها  يف  جروسز(  اليزابيث   (

Bodies ” )1994( : “ بعيدا عن كون الجسد مصطلحا خامال 

كمصطلح  رؤيته  فيمكن  تاريخي،  وغري  ثقايف  وغري  وسلبيا 

االقتصادية  الرصاعات  سلسلة  يف  التنافس،  وموقع  حاسم، 

الجسد  إحياء  وبإعادة   .“ والفكرية  والجنسية  والسياسية 

يصبح  حي،  كجسم  الحرب  بعد  فيام  املرسحي  الخطاب  يف 

متزيق  أعامل  خالل  من  املمزقة  املجازية  التضاريس  املرسح 

تحدي  يحاولون  الذين  أولئك  به  ألحقها  هادفة  وتشويه 

فكرة  تكن  مل   “  ،) ليامن  ثيز  هانز   ( يتكهن  وكام   . حيويته 

ضد  الشديدة  املتحفظة  املقاومة  حفزت  التي  هي  التشابه 

عيل  الهجوم  وكأن   ،“ واملونتاج  التفكيك  نحو  الحداثة  نزعة 

شكل الفن املتكامل بحد ذاته هجوم عيل اإلنسان . 

 ) بيك  )جوليان  و   ) مالينا  جوديت   ( أن  شهرة،  واألكرث 

بعنوان  أرتو  بعد  ما  إىل  املنسوبة  املرسحية  مجموعتهام 

سريته  عيل  )بيك(  أطلق  والحقا   ،1949  “ الحي  املرسح   “

يف  يظهر  ما  وهو   ،1972  “ املرسح  حياة   “ عنوان  الذاتية 

العنوان إللقاء الضوء عيل حياته الخاصة كحياة للمرسح ذاته 

كشف  الحقبة   هذه  عناوين  عيل  الخاطفة  النظرة  وحتى   .

لجسمه  مصاحبة  كأجزاء  املرسح  بإلحاق  بارز  انشغال  عن 

حياة   “  ) دونر  س  أآلن   ( كتاب  املثال  سبيل  عيل   . الحي 

تصميامتنا The Life of our Design ” )1949(، وكتاب “ 

املرسح الحي The Living Theater” تأليف ) املر رايس (، 

وكتاب “ حياة الدراما The Life of the Drama” تأليف ) 

املرسحية هي   “  ) بروك  بيرت   ( ومقال   )1964( بنتيل(  اريك 

يجادل  اذ   .  )The Play is the Message ” )1965الرسالة

اكتشاف  نحاول  أن  يجب   “ األيقونية  صياغته  يف   ) بروك   (

 .  “ اكتشافاتنا  تحليل  نستطيع  ثم  حي،  ككائن  املرسحية 

اليشء  أو  املرسح  حيوية  عيل  يؤكد  الذي  االتجاه  هذا  ظهر 

أكدت  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  التكرارات  من  العديد  يف  الحي 

عيل الخصائص الحية لكل من املمثلني والجمهور، مثل اشادة 

عرض   يف   1959 عام  الحي  باملرسح  بروستيان(  روبرت   (

مرسحية “ الليلة نرتجل Tonight We Improvise”  تأليف 

مرسح  يوجد  أن  ميكن  ال  أنه  الفريد  لفهمها   “ )بريانديللو( 

النقد إىل استمرار  . وقد أدى هذا  حي بدون جمهور حي “ 

الحس النقدي للمرسح نفسه باعتباره كيانا حيا شبه مستقل 

دور  وحتى  والعروض  املستقلة  املرسحيات  اعتبارات  وعزز 

املرسح نفسها كجزء من الجسم الحي للمرسح . 

................................................................................   

لدراسات  وخرجا  مساعدا  أستاذا  تعمل  شينج  باي  سارة   •  

 “ كتبها  أبرز  ومن  بافلو،   بجامعة  املرسح  يف  التخرج 

 Mapping |Intentionality in األداء  يف  القصدية  تحديد 

 Performance ” 2010

ويليام  يف  املرسح  مساعد  استاذ  هولزافيل  سرتاهلو  آمي   •  

فجر  يف  املرسح   : الواقع  “تأثريات  كتبها  وأهم   . كولدج 

 Reality Effects: Theater in Dawn of الفلسفي  العرص 

 “ Philosophic Age
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مبرسحية   1923 مارس  من  العارش  يف  رسمياً  رمسيس  فرقة  ظهرت 

و»روز  الفرقة،  صاحب  وهبي«  »يوسف  بطولة  »املجنون« 

اليوسف« بطلة الفرقة. ومنذ هذا التاريخ، وفرقة رمسيس أو »فرقة 

عروضها  وبسبب  مسبوق!!  غري  فني  صعود  يف  وهبي«  يوسف 

ظلت  الوقت،  هذا  يف  املرسحي  للجمهور   – املألوفة  غري   – القوية 

ويف  متتالية!!  سنوات  عدة  واألشهر  األقوى  الفرقة  رمسيس  فرقة 

يف  تنوي  أنها  »املقطم«  جريدة  يف  الفرقة  أعلنت   ،1925 مارس 

الصيف القيام برحلة فنية إىل فلسطني وسورية، وكان متعهد هذه 

السنة  ومرت  الصيف،  ومّر  سيون«.  »فيتا  املسيو  هو  الحفالت 

بأكملها دون أن نسمع أي يشء عن هذه الحفالت، مام يعني عدم 

سفر الفرقة!!

إعالناً،  »املقطم«  جريدة  نرشت   -  1927 يوليو  ويف   - عامني  وبعد 

أن  منه  علمنا  رمسيس«،  لفرقة  رسمية  فنية  »سياحة  عنوان  تحت 

لتقدم  والعراق،  ولبنان  وسورية  فلسطني  إىل  السفر  تنوي  الفرقة 

مرسحيات منها: غادة الكاميليا، البؤساء، نوتردام دي باري، توسكا، 

السيدة  استغلته  الخرب  وهذا  إلخ!!   .. كريستو  مونت  دي  كونت 

اليوسف« أسوأ استغالل؛ بسبب خروجها من فرقة رمسيس؛  »روز 

العداء، أصدرت  أعداء يوسف وهبي!! وبسبب هذا  فأصبحت من 

روز مجلتها الشهرية »روز اليوسف« عام 1925، لتهاجم بها يوسف 

وهبي!! وهذه املجلة نرشت كلمة بعنوان »قّلة ذوق«، رداً عىل نّية 

يوسف وهبي السفر إىل فلسطني يف صيف عام 1927 - وبعد أيام 

قبل  من  عنه  تحدثنا  والذي  فيها،  املدمر  الزلزال  قليلة من حدوث 

- ونقتطف من كلمة »روز اليوسف« هذه العبارات، وفيها تقول:

وألوف،  مئات  أبنائه  من  وُجرح  وُقتل  بالزلزال،  ُنكب  بلد   ...“

وتهدمت مدنه وقراه، وحّلت الكارثة العظمى بعرشات األلوف من 

فراشاً.  وال  قوتاً  ميلكون  ال  العراء،  يف  ينامون  أصبحوا  الذين  أبنائه، 

تحت  من  فيه  يتصاعد  األنني  يزال  وال  جارية،  دموعه  تزال  ال  بلد 

بطبلها  متثيلية  فرقة  تزوره  أحياء؛  أبناءه  دفنت  التي  األنقاض، 

يفيض عن  قرش،  بكل  اآلن  يتربع  ال  الذي  الفلسطيني  إن  وزمرها! 

حاجته إىل إخوانه ومواطنيه املنكوبني، ال يكون جديراً بلقب العريب! 

فلسطني،  سكان  وهبي[  يوسف  ]تقصد  إليك  يهرع  أن  تريد  فهل 

احرتموا  بالزلزال؟!  املنكوبني  إخوانهم  ويهملوا  خزانتك،  وميألوا 

اليتامى واألرامل،  البلد الحزين، ومروا به بسالم، وال تتحدوا  حداد 

زيارة  أما  والعراق.  سوريا  يف  طبولكم  ودقوا  خيامكم،  وانصبوا 

فلسطني اآلن فقلة ذوق ال تغتفر!!”.

مجلة  إىل  الكالم  هذا  عىل  الرد  بإرسال  رمسيس  فرقة  إدارة  قامت 

فرقة  إدارة  من  جاءنا  قائلة:  أغسطس  يف  نرشته  التي  »الصباح«، 

مجلة  نرشت   .. الصباح  صاحب  الفاضل  “حرضة  يأيت:  ما  رمسيس 

رحلة رمسيس يف  عن  »قلة ذوق« خرباً  عنوان  تحت  اليوسف  روز 

الوقت،  علينا مجازفتنا وذهابنا يف هذا  وأخذت  فلسطني وسوريا، 

ذلك  عىل  املحرر  وعلق  فلسطني.  جارتنا  الزالزل  فيه  دمرت  الذي 

أحد  بعقد مع  اتفقنا  بأننا  أعرفكم  وللحقيقة   .. أهواؤه  مبا شاءت 

متعهدي الليايل منذ شهر عىل إقامة هذه الحفالت لحسابه. وكان 

نفذ  فاذا  الكارثة.  بهذه  لنتنبأ  كنا  وما  طبعاً،  الزالزل  قبل  ذلك 

ليس  بأنه  اعتقادنا  مع  للسفر،  مضطرون  فنحن  رشوطه  املتعهد 

هذا وقته. هذا وإن جميع ما ينرش عن الرحلة من بروباجندا هو 

عسكر  أحمد  ]توقيع[  ذلك  يف  دخل  لنا  وليس  املتعهد،  عمل  من 

إن  نقول:  أيدينا من معلومات،  ما بني  مبرسح رمسيس”. وحسب 

فرقة رمسيس مل تسافر إىل فلسطني عام 1927.

األولى الفعلية  الرحلة 
أو  وهبي«  يوسف  »فرقة  زيارة  أعوام  أول  هو   ،1929 عام  ُيعّد 

الزيارة  لهذه  الفرقة  مهدت  وقد  فلسطني.  إىل  رمسيس«  »فرقة 

رمسيس  “فرقة  نصه:  هذا  الدوريات،  أغلب  يف  نرشته  بإعالن 

الدرام والرتاجيدي،  .. تجمع بني بطيل  الرشق  أعظم فرقة فنية يف 

املمثلني  وكبار  أبيض،  وجورج  وهبي  بك  يوسف  األستاذين 

وفلسطني،  سوريا  إىل  برحلتها  تقوم   .. املعروفني  واملمثالت 

عىل مرسح  متثيلها  تبدأ  الخالدة.  العاملية  الروايات  أعظم  لتمثيل 

»كريس  الصيت  الذائعة  الشهرية  العاملية  بالرواية  ببريوت  األوبرا 

التي  الشهرية  بالروايات  طوياًل  برنامجاً  أعدت  وقد  االعرتاف«. 

ملشاهدة  السوريني  إلخواننا  تسنح  فرصة  أكرب  وهذه  ستمثلها. 

أرقى فرقة رشقية تضارع يف متثيلها وإخراجها أكرب الفرق األوروبية 

املشهورة”.

إبريل  يف  العربية«  »الجامعة  جريدة  فنرشت  فلسطني،  يف  أما 

سوريا  يزور  وهبي  بك  »يوسف  عنوان  تحت  خرباً   ،1929

النابغة يوسف  املمثل  اعتزم األستاذ  وفلسطني«، جاء فيه اآليت: “ 

التمثيلية  بفرقته  مصحوباً  وفلسطني،  سورية  يزور  أن  وهبي  بك 

املشهورة، لتمثيل بعض الروايات االجتامعية واألخالقية. وستغادر 

الفرقة القاهرة يوم 16 نيسان الجاري، فتتوجه إىل بريوت، ومتكث 

يافا  إىل  تصل  ثم  املذكور،  الشهر  من  والعرشين  الخامس  إىل  فيها 

 29 أيام  فتبقى  القدس  إىل  تصل  ثم  و28،  و27   26 أيام  فتمكث 

و30 إبريل و1 مايس ]مايو[، ثم ترجع إىل حيفا فتبقى أيام 2 و3 

التمثيل منهم عىل شهود  و4 مايس. فنحث أهايل فلسطني وغواة 

الروايات  التي متثل خري  الفرقة  النابغة املشهور، وهذه  متثيل هذا 

التي أخرجت لعامل التمثيل العريب”.

يف  وبدأت  فلسطني،  إىل  رمسيس  فرقة  وصلت   ،1929 مايو  ويف 

بعنوان  مقالة  العربية«  »الجامعة  جريدة  وكتبت  عروضها،  متثيل 

يوسف  فرقة  أن  فيها  أبانت  زيون«  مرسح  عىل  رمسيس  »فرقة 

أيام، هي: »كريس  أربعة  أربع مرسحيات يف  يافا  مثلت يف  وهبي 

إىل  انتقلت  ثم  واملجنون!  الكاميليا،  وغادة  والعرش،  االعرتاف، 

سيد عيل إسامعيل

)8(  1948 نكبة  قبل  فلسطني  في  المصري  المسرح 

حيفا في  ويحبس  القدس  في  يكرم  وهيب  يوسف 

أخبار زلزال فلسطني عام 1927
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»كريس  هام  صهيون،  مرسح  عىل  مرسحيتني  ومثلت  القدس 

 “ قائلة:  التمثيل،  الجريدة  تناولت  ثم  الكاميليا«.  وغادة  االعرتاف 

كان التمثيل يف رواية »كريس االعرتاف« بالغاً حد االتقان وخصوصاً 

ظهر  إذ  جيوفاين،  الكردينال  دور  وهبي  بك  يوسف  األستاذ  متثيل 

فيه مبظهر كردينال حقيقي ... وقد أظهر األستاذ وهبي كل عبقريته 

متثيل  أجادوا  فقد  املمثلني  بقية  وكذلك  الليلة،  هذه  يف  ونبوغه 

الكاميليا«  التالية يف رواية »غادة  الليلة  التمثيل يف  أدوارهم. وكان 

حسناً، ولكنه مل يبلغ يف نظرنا االتقان الذي بلغه يف الليلة األوىل ... 

والرواية مأساة مؤثرة، قد أحسنت اآلنسة زينب صدقي متثيل دور 

دور  متثيله  أبيض يف  األستاذ جورج  اإلحسان، وكذلك  مرغريت كل 

 .... أرمان  الذي كان ميثل دور  أرمان، واألستاذ يوسف وهبي  والد 

ومع أن الرواية تشتمل عىل مواقف غرامية، كنا نؤثر أن ال تشهدها 

اغتفرنا  أننا  إال  التمثيل،  الاليئ شهدن  الكثريات  املحرتمات  العائالت 

املستحسن  من  نَر  مل  ولكننا  التمثيل؛  وإجادة  الفن  مقابل  يف  ذلك 

رقصاً  ترقص  متاماً،  عارية  تكون  تكاد  التمثيل،  وسط  آنسة  خروج 

ماجناً خليعاً. هذه كلمة خالصة أحببنا أن نلفت إليها نظر األستاذ 

يعريها  أن  حرضته  من  راجني  وهبي  بك  يوسف  الكبري  الفنان 

اهتاممه وعنايته يف فلسطني”.

البيتلحمية الشبيبة  نادي 
اتفقت  الفرقة  أن  »فلسطني«  جريدة  أشارت  يونية،  أوائل  يف 

منها  مرسحيات  ثالث  متثيل  عىل  شاكوش«،  »أبو  قهوة  مرسح  مع 

فتحدثت  العربية«  »الجامعة  جريدة  أما  »االستعباد«.  مرسحية 

عن حفلة التكريم التي أقامها »نادي الشبيبة البيتلحمية« ليوسف 

أخرى  تفاصيل  لها  وجدت  تحديداً،  الحفلة  وهذه  وفرقته.  وهبي 

منشورة يف مجلة »املستقبل« املرصية، تتمثل يف أن حرضها قنصل 

الصحافة، وألقى  العظامء واألدباء ورجال  كبار  القدس مع  مرص يف 

النهضة  عىل  وفضلها  الفرقة  مآثر  يف  وخطباً  كلامٍت  فيها  البعض 

التمثيلية يف العرص الحارض. وقد ألقى يوسف وهبي كلمة شكر فيه 

املحتفلني به.

أما مجلة »الصباح« املرصية، فقد نرشت - يف أغسطس 1929 - ما 

دّونه أعضاء فرقة رمسيس من كلامت يف »الكتاب الذهبي« الخاص 

تتمثل  الكلامت،  هذه  وأهمية  البيتلحمية«!  الشبيبة  »نادي  بزوار 

إىل  بالفعل  سافروا  ممن  الفرقة  أعضاء  معرفة  األول،  أمرين:  يف 

فلسطني، ألن كل كلمة مكتوبة كانت مذيلة باسم صاحبها! واألمر 

الفلسطيني،  النادي  هذا  عن  الفرقة  أفراد  انطباع  معرفة  اآلخر هو 

ليست حيازة الذهب، وال رفعة النسب، وال علو املنصب، وال شيئاً 

أن يكون  الحقيقية، هي  اللذة  الناس عادة، وإمنا  مام يجري وراءه 

اإلنسان قوة عاملة ذات أثر خالد يف العامل«”. وكتب فتوح نشاطي: 

“أن أنىس فال أنىس أورشليم مدينة الذكرى والعظمة الدينية، التي 

أثارت يف أعامق قلبي ذكريات عجيبة رائعة. إن كان هناك ما اهتز 

طموحاً،  وثاباً  جديداً  شباباً  أرى  أن  نفيس،  له  وتحمست  كياين،  له 

القديم”.  التالد  املجد  جانب  إىل  جديداً  مجداً  يبني  أن  يحاول 

إىل  الرشق  شباب  جهود  فيه  تتجه  يوماً  “إن  وجدي:  قاسم  وكتب 

ما اتجهت إليه جهود شباب بيت لحم، لهو اليوم الذي يسمو فيه 

الرشق، ويستعيد مجده الخالد .. فلتكن إرادتكم من صلب ال يلني 

.. فاإلرادة هي السبيل الوحيد إىل تحقيق مبادئكم، وهي كام قال 

متى  »اإلرادة  زغلول  باشا  سعد  املرحوم  الخالدة  مرص  زعيم  فيها 

كل  ومحت  صعب  كل  ذالت  بالدم  وامتزجت  النفوس  يف  متكنت 

أدمون  وكتب  املطلوبة«”.  الغاية  إىل  آجاًل  أم  عاجاًل  عقبة ووصلت 

قلبي  كل  من  أحيي  الجنسية،  ومرصي  األصل،  “كفلسطيني  توميا: 

وطنّي العزيزين، متمنياً لهام الثبات يف خدمة الفن الجميل”.

الفلسطينية الصحف  أقوال 
بالعودة إىل الصحف الفلسطينية، سنجد جريدة »فلسطني« تتحدث 

الشبيبة  نادي  لصالح  »الذبائح«  مرسحية  بتمثيل  الفرقة  قيام  عن 

األرثوذكسية، وبعد يومني أعادت الفرقة عرضها عىل »مرسح بستان 

النجاح  مدرسة  لصالح  ريعها  تخصيص  وتم  حيفا،  يف  االنرشاح« 

»مرآة  جريدة  أما  شوفاين«.  »أمينة  تديرها  التي  لإلناث،  الوطنية 

متثيل  عن  إعالنات  بتوزيع  الفرقة  قيام  عن  خرباً،  فنرشت  الرشق«، 

وجدوا  العرض،  املشاهدون  حرض  وعندما  »راسبوتني«،  مرسحية 

العربية«  »الجامعة  جريدة  أما  املرسحية!  عرض  منعت  الحكومة 

إىل  وهبي  يوسف  من  شكر  كلمة   ،1929 يوليو  يف  نرشت  فقد 

نحوي  أبديتموه  ما  إزاء  يسعني  ال  فيها: “...  قال  فلسطني،  أهايل 

من الكرم والحفاوة أثناء زياريت للقطر الفلسطيني إال أن أعرب لكم 

تلك  أبداً  أنىس  ولن  الجم.  للطفكم  وشكري  ممنونيتي  عظيم  عن 

الفلسطينيني،  كرام  من  وفرقتي  صادفتها  التي  املتناهية  الحفاوة 

ألهمني  الذي  الله  وأشكر  وعطفهم.  ومودتهم  صداقتهم  فربحت 

الفنون  يؤازرون  كراماً  رجااًل  فيها  فوجدت  العزيزة،  بالدكم  زيارة 

ومن  مني  فللفلسطينيني  عليها.  العطف  أشد  ويعطفون  الجميلة، 

أفراد فرقتي. فائق االحرتام مقروناً بالشكر العظيم”.

إىل  وهبي  يوسف  لفرقة  زيارة  أول  عن  الكالم  نختتم  أن  وقبل 

يف  حدث  ما  األول  مهمني:  أمرين  عند  نتوقف  أن  يجب  فلسطني، 

موقف  واألخرى  املرسح!  صاحب  وبني  وهبي  يوسف  بني  حيفا 

يوسف من منكويب ثورة الرباق!! ولنبدأ بالحادثة األوىل!

حيفا في  مشكلة 
الفلسطينية،  الصحف  بها  تهتم  مل  حيفا،  يف  حدثت  غريبة  حادثة 

التي  الهول«،  بها، مثل جريدة »أبو  الصحف املرصية  اهتامم  بقدر 

رسائل،  عدة  حيفا  من  تلقينا  وهناك«:  »هنا  عنوان  تحت  قالت 

وقرأنا يف بعض صحف فلسطني كلامت، خالصتها أن األستاذ يوسف 

َلَكَم صاحب املرسح الذي  بك وهبي ترك أثراً سيئاً يف حيفا؛ حيث 

 .. البوليس  وتداخل  عينه،  وأصاب  وسّبه،  وصفعه  فيه،  مُيثل  كان 

إلخ! بحثت عن هذا املوضع، فوجدت تفاصيله منشورة! وألهميتها 

التاريخية  أهميتها  عن  ناهيك  ودينياً،  وسياسياً  وقانونياً  فنياً 

مجلة  نرشتها  كام  سأذكرها،  رمسيس،  فرقة  ملسرية  والتوثيقية 

»املستقبل«، تحت عنوان »حادث خطري يف حيفا«، قائلة:

مرسح  يف  حفلتني  لتمثيل  حيفا  إىل  رمسيس  فرقة  وصلت   ...  “

عىل  »أرزيليا«  فندق  إىل  وهبي  األستاذ  وصل  االنرشاح«.  »بستان 

قمة جبل الكرمل بعد رحلة شاقة. وما كاد يستقر به الحال، حتى 

جاء أحد امُلحرضين وسلمه إعالن توقيع حجز تحفظي، عن الحصة 

كام  للنادي،  املرسحي  النشاط  يف  مؤثرة  كانت  الزيارة  هذه  ألن 

سنتحدث عنه مستقباًل!!

الشبيبة  جمع  ناديا  “يا  وهبي:  يوسف  كتب  املثال،  سبيل  فعىل 

الراقية، تذكروا دامئاً أن التمثيل عنوان رقي األمم، واملرسح مدرسة 

الشعب، واملمثل مهذب الروح”. وكتب جورج أبيض: “املرسح مرآة 

إىل  وأنواعها!  أشكالها  اختالف  عىل  الطبيعة  فيه  تنعكس  الحياة، 

ورقياً”.  منواً  النادي  لهذا  أمتنى  األمام!  إىل   .. وثباتاً!  .. صرباً  األمام! 

وكتبت إحسان كامل، وفردوس حسن، وزينب صدقي، وأمينة رزق، 

ترشفنا  “لقد  هي:  واحدة،  عبارة  أبيض  ودولت  جميل،  وعلوية 

األرايض  هذه  يف  إخوة  لنا  بأن  وشعرنا  األديب،  النادي  هذا  بزيارة 

أتاح  حيث  طوياًل  الفن  “ليدم  البارودي:  حسن  وكتب  املقدسة”. 

إلحياء  وثابة  شبيبة  لرنى  للتمثيل،  القدس  يف  هنا  إىل  الحضور  لنا 

القومية تحت لواء نادي بيت لحم”. وكتب مختار عثامن:  النهضة 

غريتكم  ونشكر  مطرداً،  ورقياً  وفالحاً  نجاحاً  ولناديكم  لكم  “أمتنى 

عىل الفن، الذي نعمل جميعاً عىل إعالء شأنه”. وكتب أحمد عالم: 

بيت  إىل شباب  بالخري، ووصيتي  يتواصلوا  أن  الشباب  واجب  “من 

لحم كلمة املرحوم قاسم بك أمني »اللذة التي تجعل للحياة قيمة، 

مدينة حيفا

يوسف وهبي
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التي تؤول إىل صاحب املرسح! ونّبه عليه بعدم الدفع إال يف خزينة 

املحكمة. استلم يوسف بك اإلعالن، وذهب امُلحرض إىل عمله. ويف 

فوجد  املرسح،  إىل  وهبي  األستاذ  ذهب  والنصف  الثامنة  الساعة 

تتساءل  والناس  عادية،  غري  الحالة  وأن  بعد!  ُتركب  مل  املناظر  أن 

الدائنني  أن  فعلم  السبب  عن  فسأل  ال؟  أم  متثيل  هناك  كان  إن 

عىل  العامل  فخاف  والحديقة،  املرسح  يف  يشء  كل  عىل  حجزوا 

األستاذ  وقف  أيضاً!  عليها  الحجز  خشية  رمسيس  أدوات  إدخال 

الستار، وسأل  العمل برسعة لرفع  العامل عىل  بنفسه، وأخذ يحث 

توقيع  قبل  بريوت  إىل  بأنه »طفش«  فأجابوه  املرسح،  عن صاحب 

الحجز، وترك أخاه .. وبعد عناء شديد رفع الستار الساعة العارشة 

مبعرفة  خاص  مبحرك  وُيدار   - النور  أن  غري  الرواية  وبدأت  والربع، 

تكون  أخرى  وتارة  متاماً،  ُيطفأ  فتارة  يلعب!  أخذ   - املرسح  عامل 

يرتفع  الكهربايئ  املحرك  صوت  وأخذ  الالزم،  من  أكرث  اإلضاءة 

ومام  صوب.  كل  من  املعاكسة  بدأت  وهكذا  املمثلني!  صوت  عىل 

خفية  املرسح  عامل  فتحها  أبواباً،  املرسح  لهذا  أن  بلة!  الطني  زاد 

انتهت  مقابل دريهامت، كانوا يتقاضونها من املتفرجني »التفليتة«! 

شقيق  اعرتضه  خروجه  وعند  مالبسه.  يوسف  وارتدى  الحفلة، 

املتفق عليها،  يدفع حصة مرسحه  أن  إليه  صاحب املرسح، وطلب 

مبناسبة  الليلة  هذه  يف  دفعها  إمكانه  لعدم  يأسف  بأنه  فأجابه 

للدفاع  طارئ  أي  لحدوث  متأهبني  املسلمني  من  كبرياً  عدداً  أيضاً 

عن أخيهم يوسف! وفطن األستاذ بحروجة الحالة، فأخذ يهدئ من 

املرضوب  الشاب  وأقنع  املرسح،  أصحاب  ويالطف  وهؤالء،  هؤالء 

ليمنع يوسف وقوع  ما يطلب. وكل ذلك  لدفع  استعداد  بأنه عىل 

أثر  أي  األستاذ  نفس  يف  يرتك  ومل  حدث  ذلك  كل   .. شنيع  تصادم 

األستاذ  أحيى  أن  وبعد  محبة.  كل  حيفا  ألهايل  يحفظ  ألنه  يسء؛ 

العزة  صاحب  علم  وملا  القدس،  إىل  ذهب  حيفا،  بثغر  حفلتني 

به  ُيخطر  مل  ألنه  كثرياً  تأسف  الحادث،  بهذا  بالقدس  مرص  قنصل 

الحادثة،  عن  وافياً  تقريراً  يكتب  أن  األستاذ  إىل  وطلب  وقته،  يف 

فكتب يوسف بك وهبي كل التفصيالت وسلمها إىل حرضة القنصل، 

الذي اهتم باألمر وبلغ السلطات الفلسطينية عن الحادثة، وطلب 

تحقيقاً رسيعاً.

الُباق ثورة 
بسبب  فلسطني  يف  واليهود  املسلمني  بني  اندلعت  التي  الثورة  هي 

ووقفاً  األقىص  املسجد  من  جزءاً  بوصفه  الرباق  حائط  عىل  التنازع 

إسالمياً، وبني كونه يف نظر اليهود جزءاً من هيكل سليامن، املعروف 

– اآلن - بحائط املبىك!! والرصاع الذي حدث أدى إىل موت وجرح 

املنكوبني،  التربعات لصالح  الجانبني. ومن هنا بدأت  عدد كبري من 

االعرتاف«  »كريس  مرسحية  بتمثيل  وهبي  يوسف  تربع  لذلك 

هذا  عن  كثرياً  الصحف  وكتبت  املنكوبني.  لصالح  ريعها  وتخصيص 

املرصية،  »الشورى«  جريدة  مثل  وهبي،  ليوسف  الوطني  املوقف 

ملنكويب  وهبي  يوسف  »تربع  عنوان  تحت  كلمة  نرشت  التي 

األستاذ يوسف بك وهبي قد  فيها اآليت: إن حرضة  فلسطني«، جاء 

تربع بليلة ملنكويب فلسطني، فكتب صاحب هذه الجريدة كلمة إىل 

يوسف وهبي، قال فيها: “ أسمح يل أيها السيد الفاضل أن أشكرك 

ليلة من  عىل ما قدمت لوطني فلسطني من فضل بتخصيص دخل 

ليايل مرسحك، وفرقتك النشيطة املجتهدة إلعانة املنكوبني من أهل 

]أي جريدة املقطم املرصية[  فلسطني. لقد قرأت يف مقطم األمس 

إعالناً صغرياً يف ظاهره جلياًل يف حقيقته، ينص عىل أن فرقة رمسيس 

االعرتاف«،  »كريس  رواية  بتمثيل  ديسمرب   13 الجمعة  يوم  ستقوم 

وان األستاذ يوسف بك وهبي قد تربع بها إلعانة منكويب فلسطني، 

تلك  يف  أمامي  األستاذ  يكون  أن  ومتنيت  الحمية،  هذه  فأكربت 

اللحظة فأقبله قبلة الشكر والتقدير”.

إعالن فرقة رمسيس

إعالن

يدفع  الحالة  هذه  ويف  دائنيه،  مع  يتفاهم  أن  إليه  وطلب  الحجز. 

صاحب  بأعامل  القائم  األقوال  هذه  تعجب  مل  خاطر.  بطيب  له 

أن  إليه  وطلب  إهانة،  األستاذ  عّدها  أقوال  منه  فبدرت  املرسح، 

يفسح الطريق، فأىب ُمهدداً بقبضة يده. فام كان من يوسف بك إال 

الجبار  أدار األستاذ ظهره، تحفز  الخروج. وعندما  أن صفعه، وأراد 

ما  فناوله  املمثلني،  حرضات  أحد  اللحظة  هذه  يف  فرآه  للهجوم، 

أوقفه يف مكانه وخرج يوسف! ويف صباح اليوم التايل ُطلب األستاذ 

هناك  وعلم   .. فذهب  البوليس!  دائرة  اىل  للذهاب  وهبي  يوسف 

أن شقيق صاحب املرسح يتهمه بإحداث عاهة مستدمية يف إحدى 

البلدة،  أطباء  ألحد  طبية  بشهادة  هذه  أقواله  عىل  واستند  عينيه، 

حيث جاء فيها أن اإلصابة شديدة، وال ميكن معرفة نتائجها إال بعد 

فقط  الغرض  وأن  »الُفولة«،  يوسف  ذلك  عند  َفهم  أيام.  خمسة 

تعطيله عن حفالته يف القدس. وهمس بعضهم يف أذنه، وأفهمه بأن 

املسألة خرجت من كونها مسألة شخصية بحتة إىل مسألة طائفية، 

بعض  عىل  االستيالء  منها  والغرض  القساوسة،  أحد  سعريها  ُيشعل 

جنيهاً  خمسني  دفع  إليه  فُطلب  نفسه  عن  يوسف  دافع  النقود. 

للعمل، فوجد  املساء ذهب إىل املرسح  كفالة فدفعها وذهب. ويف 

والعامل  معطاًل،  الكهربايئ  واملحرك  الكرايس،  من  خالية  الصالة 

ووجد  متحفزين!  الشاب  إليها  ينتمي  التي  الطائفة،  رجال  وبعض 
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الموافق  األربعاء  يوم  المرض  مع  صراع  فرتة  بعد  عالمنا  عن  رحل  والذي  ياسني  محمود  القدير  الفنان 
الطاغي  حضوره  بخالف  الله  وهبه  إذ  نادر،  طراز  من  موهوب  ومبدع  حقيقي  فنان   )2020( أكتوبر   14
السليمة  ألفاظه  ومخارج  مشاعره  بصدق  أوتارها  على  العزف  في  نجح  ذهبية  حنجرة  الصادق  واحساسه 
البديع  أدائه  نتذكر تمزي  البديعة، ولعلنا مازلنا  الشعرية  المونولوجات والقصائد  القوية كثري من  ونربات صوته 
ثائرا وشهيدا،  الحسني  الشرقاوي )من نص  الرحمن  الكلمة” لألديب عبد  الخالدتني “شرف  القصيدتني  لكل من 
عبد  صالح  الكبري  والمسرحي  للشاعر  مهزوم”  نيب  و”يوميات  أكتوبر”(،  في  “حدث  بعرض  قدمها  واليت 

والمجنون(. ليلى  نص  )من  الصبور 

.. ياسني  محمود  وداعا 
النبيل المسرح  فارس 

العاطفة  الرفيع، حكاية بنت أسمها مرمر، حب وكربياء،  الخيط 

الهادئ،  العش  عقيل،  أين  جيبي،  تزال يف  ال  الرصاصة  والجسد، 

األفالم  من  عدد  بطولة  يف  شارك  كام  أذكريني،  وأرانب،  أفواه 

أفضل  ضمن  اختيارها  تم  التي  املتميزة  والوطنية  السياسية 

عارص  وقد  خاصة   )1996 عام  إلستفتاء  )طبقا  عريب  فيلم  مائة 

تاريخيا تلك املرحلة الحرجة يف تاريخنا املعارص بدءا من نكسة 

عام 1967 وحتى انتصار أكتوبر 1973. هذا وتتضمن مجموعة 

نطلق  من  عىل  وقضبان،  ليل  التالية:  األفالم  املهمة  أفالمه 

الرصاص، أغنيةعىل املمر، الصعود للهاوية، انتبهوا أيها السادة.  

أما يف حقبة تسعينيات القرن العرشين وبداية األلفية الجديدة 

التلفزيونية،  املسلسالت  من  عدد  يف  كبري  بشكل  تألق  فقد 

أعامله  أهم  ومن  كامل،  بشكل  السينام  عن  يبتعد  مل  كان  وإن 

التلفزيونية: ضد التيار، سوق العرص، العصيان، كام قام بتجسيد 

املسلسالت  بعض  خالل  من  الرائعة  القيادية  الشخصيات  بعض 

سينا،  ابن  النعامن،  حنيفة  أبو  بينها:  ومن  والتاريخية  الدينية 

األفغاين،  الدين  جامل  العلامء،  سلطان  السالم  عبد  بن  العز 

رموز مرسحنا  من  ورمز مرشف  سامية  فنية  قامة  بال شك  وهو 

بهم  نفتخر  الذين  الكبار  نجومنا  وأحد  والعريب،  املرصي 

مواليد  من  وهو  الناعمة.  بقوتنا  أساسية  عنارص  وميثلون 

مدينة” بورسعيد” يف 19 فرباير عام 1941، واسمه طبقا لشهادة 

امليالد: محمود فؤاد محمود ياسني. وقد بدأ عشقه للمرسح من 

انضاممه  من خالل  موهبته  تأكدت  ثم  املدريس،  املرسح  خالل 

لبعض فرق الهواة مبدينة “بورسعيد” وبالتحديد فرقة “املرسح 

القاهرة  إىل  انتقل  الثانوية  دراسته  انتهاء  وبعد  الطليعي”، 

لإللتحاق بكلية الحقوق يف جامعة “عني شمس”، وطوال سنوات 

املرسح  خالل  من  مرسحيات  عدة  بطولة  يف  شارك  دراسته 

فقد  ولذا  أكرث،  ينمو  بداخله  التمثيل  حلم  كان  فقد  الجامعي، 

 - مبارشة  تخرجه  قبل   - وتقدم  الفرصة  وانتهز  لإلحرتاف  سعى 

لقبول  القومي”  “املرسح  فرقة  عنها  أعلنت  التي  للمسابقة 

أعضاء جدد، وبعدما جاء ترتيبه األول يف ثالث تصفيات متتالية 

نجح بالفعل يف اإلنضامم إىل فرقة “املرسح القومي” عام 1963 

من  وكان  الحقوق عام 1964)،  كلية  يف  تخرجه  قبل  )وذلك 

املنطقي أن يدفعه هذا النجاح الفني يف البداية إىل رفض العمل 

القوى  العملية، وكذلك إىل رفض تعيني  باملحاماة كمهنة بحياته 

العاملة له يف محافظة “بورسعيد”. 

للمشاركة  أضطر  االحرتاف  مبجال  الفنية  بداياته  فرتة  وخالل   

“املرسح  بفرقة  عدة مرسحيات  يف  الصغرية  األدوار  بعض  بأداء 

سامل،  الزير  الحلبي،  سليامن  الحلم،  بينها:  ومن  القومي” 

القيام  مرحلة  إىل  ووصل  جدارته  أثبت  حتى  وذلك  املسامري، 

ارتباطه  له  ويحسب  النجوم.  كبار  أمام  املرسحية  بالبطوالت 

السيناميئ ظل حريصا عىل املشاركة  تألقه  باملرسح فبالرغم من 

متكن  بعدما  خاصة  الفرصة،  واتته  كلام  املرسحية  بالعروض 

مرسحيتي:  منذ  البطولة  أدوار  إىل  الوصل  يف  وجدارته  مبوهبته 

القومي،  “املرسح  بفرقة   )1969( جيفارا”  مرصع  “ليلة 

الكبري  الشاعر  رائعة  واملجنون”  “ليىل  الشعرية  واملرسحية 

عىل  دليل  وأكرب  الجيب”،   “مرسح  بفرقة  الصبور  عبد  صالح 

ذلك مشاركته بعد ذلك بعروض عودة الغائب )1977(، الزيارة 

انتهت )1982(، بداية ونهاية )1986(، واقدساه )1988(، أهال يا 

بكوات )1989(، الخديوي )1993(.

القرن العرشين نجح “محمود  أنه خالل فرتة سبعينيات  ويذكر 

السينام  البارزين يف  النجوم  ياسني” يف أن يصبح نجام من أهم 

أشهرها:  من  والتي  الرومانسية،  أفالمه  مبجموعة  وخاصة 

املتنبي فارس السيف والقلم، الزير سامل.

مبالمحه  عامة  بصفة  ياسني  محمود  القدير  الفنان  ويتميز 

املرصية األصيلة ومتتعه بسامت الرجولة الرشقية وبصوته الرخيم 

املميز والرائع الذي ال تخطئه األذن أبدا، وكذلك مبهاراته يف فن 

بقدرته  يتميز  كام  الفصحى،  العربية  باللغة  والتمثيل  اإللقاء 

لطبقات  تنتمي  التي  الدرامية  الشخصيات  تقمص مختلف  عىل 

األدوار  تقديم  يف  وتفوق  نجح  فقد  ولذا  مختلفة،  إجتامعية 

بنفس  واملسئولني  األعامل  رجال  شخصيات  وتجسيد  املتنوعة 

الكادحة  للطبقات  الشعبية  األدوار  تجسيد  يف  مهارته  مستوى 

والبلطجية  والزبالني  والبائعني  املوظفني  شخصيات  بينها  ومن 

أيضا، كذلك نجح يف تقديم بعض األدوار الكوميدية التي ميكن 

سبيل  عىل  بينها  ومن  املوقف  كوميديا  مسمى  تحت  تصنيفها 

املثال أفالم: دقة قلب، غابة من السيقان، حب أحىل من حب، 

جدو  الستات،  مني؟،  يجنن  مني  العزيز،  ألستاذي  تحيايت  مع 

حبيبي، ومسلسيل: بابا يف تانية رابع، ماما يف القسم. 

أفالم  مثانية  بإنتاج  قام  ياسني  محمود  الفنان  أن  بالذكر  وجدير 

سينامئية وهي: أنا وابنتي والحب )1974(، رحلة النسيان، ضاع 

 ،)1981( العزيز  ألستاذي  تحيايت  مع   ،)1978( ولدي  يا  العمر 

طعمية   ،)1986( رسية  الجلسة   ،)1982( والحب  الشقاء  رحلة 

وهو   ،)1995( البندق”  “قرش  فيلم  وأخريا   ،)1993( بالشطة 

وذلك  ياسني.  محمود  رانيا  الفنانة  ألبنته  سينامئية  بطولة  أول 

األبله   ،)1978( القرين  هام:  ملسلسلني  انتاجه  إىل  باإلضافة 

.)1980(

والحوار  والسيناريو  القصة  بكتابة  أيضا  قام  قد  أنه  ويذكر 

يجب  الصدد  هذا  ويف   ،2000 عام  الرشق”  “رياح  ملسلسل 

قيادية  مبوهبة  متتعه  عملية  وبصورة  أثبت  قد  أنه  إىل  التنويه 

يف  نجاحات  عدة  حقق  حيث  كبرية،  إدارية  وخربات  متميزة 

رباعيات”  “أستديو  إنشاء  بينها  ومن  الفني،  اإلنتاج  مجال 

الكبري  وتألقه  نجاحه  إىل  باإلضافة  وذلك  الصوتية،  للتسجيالت 

من  الفرتة  خالل  القومي  املرسح  إدارة  مسئولية  توىل  عندما 

مرسحية  خاللها  أنتج  التي  الفرتة  وهي   ،1990 عام  إىل   1988

“أهال يا بكوات” بطولة النجمني: عزت العالييل وحسني فهمي، 

“مرص”  متثيل  فرصة  نالت  كام  كبرية،  إيرادات  حققت  والتي 

ببعض املهرجانات املرسحية العربية.

طوال  الهواية  بروح  احتفاظه  القدير  الفنان  لهذا  ويحسب 

مسريته الفنية، فلم تبهره أضواء النجومية يوما ومل ينس أنه ابن 

عمرو دوارة
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مسارح األقاليم الذي أصقل موهبته من خالل املرسح الجامعي، 

لذا فقد اشتهر يف الوسط الفني بدماثة خلقه وتواضعه الشديد 

رائعا  مثاال  وظل  األجيال،  مختلف  من  للموهوبني  ومساندته 

بصداقته  أعتز  كم  حقا  اإلنساين.  والنبل  السامية  لألخالق 

الكبري  ودعمه  املايض،  القرن  سبعينيات  نهاية  منذ  الوطيدة 

والتي  املرسح”  لهواة  املرصية  “الجمعية  وفعاليات  ألنشطة 

إدارتها عام 1982، ويكفي أن  بتأسيسها ورئاسة مجلس  رشفت 

العريب”  املرسح  “مهرجان  رئاسة  مسئولية  بتحمل  تطوعه  أذكر 

وأيضا   ،)2008 )عام  السابعة  دورته  يف  الجمعية  تنظمه  الذي 

رئاسة لجنة التحكيم العربية بالدورة العارشة )عام 2012(.

املتميزة  الفنية  باألعامل  حافل  وتاريخ  رائعة  فنية  وبعد مسرية 

والتليفزيون  واملرسح  السينام  )يف  الفنية  القنوات  بجميع 

 2018 عام  خالل  ياسني  محمود  القدير  الفنان  قرر  واإلذاعة( 

وكام  خالدة.  أعامل  من  قدمه  مبا  واإلكتفاء  نهائيا  الفن  إعتزال 

الفنانة  من  تزوج  قد  ياسني  محمود  الفنان  أن  معروف  هو 

بينهام، وأنجبا كل  بعد قصة حب كبرية جمعت  املتميزة شهرية 

تزوجت  والتي   ،1972 )مواليد  ياسني  محمود  رانيا  املمثلة  من: 

ياسني  املؤلف واملمثل عمرو محمود  الفنان محمد رياض(،  من 

)مواليد 1978(.

القنوات  الختالف  طبقا  الفنية  أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن 

للتسلسل  وطبقا  التلفزيون(  السينام  املرسح  )اإلذاعة  الفنية 

الزمني كام ييل:

المسرحية: أعماله   - أوال 
تاريخ  وحتى  ياسني  محمود  الفنان  بدايات  منذ  املرسح  ظل 

وهو  األسايس،  إبداعه  ومجال  له  املحبب  املجال  هو  اعتزاله 

نصف  من  يقرب  ما  محرتف  كممثل  به  العمل  يف  قىض  الذي 

قرن، شارك خاللها ببطولة عدد كبري من العروض ببعض الفرق 

مرسح  القومي،  املرسح  فرق:  بينها  )ومن  املهمة  املرسحية 

الجيب، الفنانني املتحدين(.

الختالف  طبقا  املرسحية  أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 

كام  الزمني  للتسلسل  وطبقا  اإلنتاج  وطبيعة  املرسحية  الفرق 

ييل:

الحلبي  سليامن   ،)1964( الحلم  القومي:  املرسح  بفرقة   1-

دائرة  املسامري،   ،)1967( زمان  حالوة  سامل،  الزير   ،)1965(

عكا  وطني  جيفارا،  مرصع  ليلة   ،)1968( القوقازية  الطباشري 

 ،)1973( أكتوبر  يف  حدث   ،)1970( والزيتون  النار   ،)1969(

عودة الغائب )1977(. 

-2 بفرق أخرى: ليىل واملجنون )الجيب - 1970(، الزيارة انتهت 

فناين  جمعية   ( ونهاية  بداية   ،)1982  - املتحدين  )الفنانني 

 - العرب  الفنانني  )إتحاد  واقدساه   ،)1986  - الجيزة  وإعالمي 

الرحمة   ،)1993  - اإلستعراضية  )الغنائية  الخديوي   ،)1988

املهداة )الحديث - 2007(.

وذلك باإلضافة إىل مشاركته ببطولة بعض عروض املناسبات التي 

بينها:  ومن  والوطنية  الدينية  اإلحتفاالت  ببعض  لتقدميها  تنتج 

أوبريت ميالد أمة )1980(، أصوات قلبت العامل )2006(، مرص 

فوق كل املحن )2014(.

وقد تعاون خالل هذه الرحلة املرسحية الرثية مع نخبة من كبار 

األساتذة:  مقدمتهم  ويف  جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني 

عبد الرحيم الزرقاين، حمدي غيث، كامل يس، سعد أردش، كرم 

عودة،  الغفار  عبد  العصفوري،  سمري  الرشقاوي،  جالل  مطاوع، 

شاكر عبد اللطيف، يارس صادق، واملخرج األملاين كورت فيت.

السينمائية: أفالمه   - ثانيا 
أدوار  من  كبري  عدد  بأداء  ياسني  محمود  القدير  الفنان  شارك 

البطولة املطلقة وبعض األدوار الرئيسة املؤثرة يف عدد كبري من 

وقد  فيلم.  املائتي  عن  عددها  يزيد  قد  التي  السينامئية  األفالم 

“القضية  أفالم:  خالل  من  صغرية  بأدوار  السيناميئ  مشواره  بدأ 

68”، “يشء من الخوف”، “حكاية من بلدنا”، “الرجل الذي فقد 

نحن  فيلم”  األوىل من خالل  البطولة  فرصة  ظله”، حتى جاءته 

ال نزرع الشوك “مع شادية ومن إخراج حسني كامل عام 1970، 

ثم تألق أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حاممة بفيلم “الخيط 

الرفيع” عام 1971، لتتواىل أعامله السينامئية ويفوز من خاللها 

بلقب “فتى الشاشة األول” بفرتة السبعينيات والثامنينات. 

كبرية  مجموعة  ببطولتها  شارك  التي  األفالم  قامئة  وتضم  هذا 

قصص،  ثالث  التالية:  األفالم  بينها  من  املهمة  األفالم  من 

الجرمية،  دخان   ،)1968( ظله  فقد  الذي  الرجل   ،68 القضية 

ال  نحن   ،)1969( املطاردة  بلدنا،  من  حكاية  الخوف،  من  يشء 

العاطفة   ،)1971( الرفيع  الخيط  أختي،   ،)1970( الشوك  نزرع 

وكربياء،  حب  والثالثة،  األوىل  القصة   - ممنوعة  صور  والجسد، 

الشيطان  عيون،  وثالث  أنف  مرمر،  أسمها  بنت  حكاية  الزائرة، 

الذي  الحب    ،)1972( يحرتق   شباب  املمر،  عىل  أغنية  امرأة، 

امرأة  القاهرة،  من  امرأة  والصمت،  الحب  وقضبان،  ليل  كان، 

سيئة السمعة )1973(، الرصاصة ال تزال يف جيبي، قاع املدينة، 

اآلخر،  الجانب  يف  الظالل  للحب،  امرأة  العارشة،  تدق  الساعة 

والحب،  وابنتي  أنا  العظيم،  الوفاء  بدور،  السيقان،  من  غابة 

)1974(،  حب  تبتسم  العذاب فوق شفاه  أين عقيل، حبيبتي، 

سؤال  الجميلة،  سيديت  البلد،  وسط  يف  شقة  الحب،  من  أحىل 

يف الحب، عىل ورق سيلوفان، ال ترتكني وحدي، عىل من نطلق 

الرصاص، جفت الدموع، الكداب، وانتهى الحب )1975(، دائرة 

كنت  يامن  ال  الحب،  عرفت  ما  ليتني  الهادئ،  العش  االنتقام، 

حبيبي، صانع النجوم، أنا ال عاقلة وال مجنونة، سنة أوىل حب، 

عندما يسقط الجسد، دقة قلب، مولد يا دنيا، بعيدا عن األرض 

همسات  املفر،  أين  وأرانب،  أفواه  امرأة،  العذاب   ،)1976(

من  امرأة  واملجنون،  سونيا  العسل،  بحر  يف  وسقطت  الليل، 

زجاج )1977(، أذكريني، ضاع العمر يا ولدي، وثالثهم الشيطان، 

الصعود  السادة،  أيها  انتبهوا  الكلمة،  أسياد وعبيد، رجل مبعنى 

النسيان  رحلة  الظالم،  قاهر  طريق،  بال  مسافر  الهاوية،  إىل 

الوهم،  اإلرصار،  سبق  مع  مستمرا،  التحقيق  يزال  وال   ،)1978(

  ،)1979( األحزان  ومتيض  القذرة،  األيدي  حبيبي،  يا  الشك 

اللصوص، الباطنية، الرشيدة، األقوياء، األخرس )1980(، وقيدت 

ألستاذي  تحيايت  مع  تحت،  ومريس  فوق  مريس  مجهول،  ضد 

داخل  الوحش  دندش،  مني؟،  يجنن  مني  خطرة،  عالقة  العزيز، 

الشقاء  رحلة  املحاكمة،  القانون،  ضد  أشياء   ،)1981( اإلنسان 

والحب، الثأر، وكالة البلح )1982(، عامل وعاملة، حادث النصف 

املرتشون،  السادة  قضبان،  بال  سجن  لباملرصاد،  ربك  إن  مرت، 

وداد الغازية، العربجي، أسوار املدابغ )1983(، النشالة، الطائرة 

أيام  إنقاذه،  ميكن  ما  إنقاذ   ،)1984( يغني  الشيطان  املفقودة، 

يف الحالل، خيوط العنكبوت، القط أصله أسد، النساء )1985(، 

امرأة  رسية،  الجلسة  لإليجار،  مفروشة  مدافن  امرأة،  ضد  بالغ 

شاهد  امللعوب،    ،)1986( الحرافيش  الحب،  عرص  مطلقة، 

املواجهة،  القدر،  مع  موعد  الصعيدي،  الرجل  التعويذة،  إثبات، 

الكامشة، العملية 42، إبليس يف املدينة )1987(،  األب الرشعي، 

أيام الرعب، الطعم والسنارة، رجل ضد القانون، نواعم )1988(، 

 ،)1991( بالقتل  ترصيح   ،)1990( الهارب  عودة  وخونة،  ليل 

الثمن،  تدفع  امرأة   ،)1992( الشجعان  الفضيحة،  الستات، 

الدم  مائدة  عىل  ثالثة  دنيا،  يا  ليه   ،)1993( بالشطة  طعمية 

 ،)1995( البندق  توفيق، قرش  فاتن  إغتيال  الرش،  أيام   ،)1994(

حائط البطوالت )1998(، فتاة من إرسائيل )1999(، األخطبوط 

 ،)2009( آدم  عزبة   ،)2008( الوعد   ،)2007( الجزيرة   ،)2000(

جدو حبيبي  )2012(. 

التلفزيونية: أعماله   - ثالثا 
شارك الفنان القدير محمود ياسني بأداء بعض األدوار الرئيسة يف 

عدد من املسلسالت التلفزيونية املهمة عىل مدى ما يقرب من 

السحت،  التالية:  املسلسالت  بينها  ومن  عاما  وعرشين  خمسة 

شارك في بطولة أكرث من مائيت فيلم وخمسة وعشرين 
مسرحية ومايقرب من مائيت مسلسل تليفزيوني وإذاعي

ليلي واملجنون
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بجميع  الفنية  إثراء حياتنا  فنان موهوب وقدير ساهم في 
الخالدة الدرامية  الشخصيات  بعدد كبري من  الفنية  القنوات 

الهواية وتمتعه  بروح  احتفاظه  له  يحسب 
الشديد الخلق والتواضع  بدماثة 

31 بين الظل والضوء]]]

الرقم  األزمريي،  بيت  الطوفان،  من  أقوى  القرص،  جوهرة 

ترشق  الشمس  الطوفان،  النور،  طريق  حتحوت،  جنة  املجهول، 

القاهرة  الغامض،  الرجل  الزمان،  حكيم  امرأة،  وهزمتني  دامئا، 

أخو  الربيء،  الغضب،  مرياث  األبله،  القرين،  الدوامة،  والناس، 

العيون،  مجرى  سور  زينب،  بنات  الدكة،  كوم  األفيال،  البنات، 

الثاىن،  اللقاء  العرص،  سوق  الرش،  حديقة  ج2(،  )ج1،  العصيان 

العيون، أهل  الحكم مؤجل، سور مجرى  اليقني، كنوز ال تضيع، 

الطريق، أيام املنرية، فارس السيف والقلم، فوازير األدباء، عزبة 

تتفتح  غدا  القسم،  يف  ماما  زوج،  مذكرات  التيار،  ضد  املنييس، 

البحر،  طرح  الديار،  غريب  سامل،  الزير  املنثور،  اللؤلؤ  الزهور، 

وعد  املنشاوي،  عابد  ساللة  رابع،  تانية  يف  بابا  الحريم،  ثورة 

املغلقة،  األبواب  خلف  الشامل،  رياح  السامح،  مكتوب،  ومش 

كوكب  الضياع،  بعد  املطاردة،  الرشق،  رياح  الليل،  آخر  حلم 

الشهداء،  بعثة  العلامء،  سلطان  السالم  عبد  بن  العز  الرشق، 

ابن سينا،  األفغاين،  الدين  اإلسالم وحياة جديدة، جامل  التوبة، 

هنا،  ها  النبي  النور،  طريق  النعامن،  حنيفة  أبو  األعظم  اإلمام 

ببطولة  مشاركته  إىل  باإلضافة  وذلك  )ج4(،  الله  رسول  محمد 

الساعات  بينها:  ومن  التلفزيونية  والتمثيليات  السهرات  بعض 

زمييل، سامرة، حامم  أتزوج  لن  النطاقني،  ذات  الجدار،  األخرية، 

القدس. 

اإلذاعية: مشاركاته   - رابعا 
متيز الفنان القدير محمود ياسني بصوته الرخيم املتميز ومخارج 

والتعبري  الصويت  التلوين  يف  البديعة  ومبهاراته  السليمة،  ألفاظه 

وخاصة  البديع  الشعري  وإلقائه  وبأدائه  املشاعر،  مختلف  عن 

إليه املخرجون مهمة   العربية ولذا فقد أسند  باللغة  التمثيل  يف 

املناسبات  أعامل  من  كبري  عدد  يف  الرواي  شخصية  أو  التعليق 

الوطنية والرسمية، كام نجح مخرجو اإلذاعة يف توظيف موهبته 

واملسلسالت  التمثيليات  من  كبري  عدد  بطولة  يف  ومهاراته 

أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لألسف  ولكن  اإلذاعية، 

يصعب  وبالتايل  اإلذاعية،  لألعامل  بالنسبة  العلمي  التوثيق 

إثراء  يف  ساهم  قد  وأنه  خاصة  اإلذاعية،  مشاركاته  جميع  حرص 

عىل  الدرامية  واألعامل  املنوعات  برامج  ببعض  املرصية  اإلذاعة 

املسلسالت  بينها  ومن  عاما  وثالثني  خمسة  عن  مايزيد  مدار 

بني  وعاشت  نعمت،  كفر  دندش،  التالية:  اإلذاعية  والتمثيليات 

أصابع  وأرانب،  أفواه  مالكا،  وال  شيطانا  لست  الرحلة،  أصابعه، 

السادات(،  )أنور  الذات  البحث عن  األيام،  بعد  ما  بال بصامت، 

املامليك، سنة أوىل حب، نقطة نور، كل هذا الحب.

والمناصب واألوسمة  الجوائز   •  
واملشوار  العطرة  املسرية  تلك  تتويج  يتم  أن  املنطقي  من  كان 

مظاهر  بعض  عىل  بحصوله  القدير  الفنان  لهذا  الرثي  الفني 

التقدير  الجوائز واألوسمة وشهادات  العديد من  التكريم وعيل 

تقلدها  التي  واملناصب  واألوسمة  الجوائز  أهم  من  ولعل 

حصوله عىل أكرث من مائة جائزة يف مختلف املهرجانات املحلية 

)عام  الحربية  أفالمه  عن  الدولة  جائزة  أهمها:  ومن  والعاملية 

 ،)1980 )عام  اإلسامعيلية  مهرجان  من  اإلنتاج  جائزة   ،)1975

ومهرجان   ،)1980 )عام  “طشقند”  مهرجان  من  التمثيل  جائزة 

عنابة  ومهرجان   ،)1984 )عام  وكندا  أمريكا  يف  العربية  السينام 

يف  ممثل  أحسن  جائزة  عىل  حصل  كام   ،)1988 )عام  بالجزائر 

تم  وكذلك   ،)2002 ،2001( متتالني  لعامني  التليفزيون  مهرجان 

للمرسح  الدويل  “القاهرة  ملهرجان  عرش  الثالثة  بالدورة  تكرميه 

قبل  عام 2005 من  اختياره  تم  كام   ،2001 عام  التجريبي” 

سفريا   - املتنوعة  اإلنسانية  لنشاطاته  نظرا   - املتحدة  األمم 

التكرميات  قامئة  وتضم  والجوع.  الفقر  ملكافحة  الحسنة  للنوايا 

تكرميه  وأيضا   ،2012 عام  والفرات  النيل  مبلتقى  تكرميه  كذلك 

 ،)2014 )عام  املرصي  الفن  بعيد  الجمهورية  رئيس  قبل  من 

“األسكندرية  ملهرجان  والثالثني  الواحدة  الدورة  إفتتاح  وبحفل 

مهرجان  خالل  من  وكذلك   ،)2015 )عام  الدويل”  السيناميئ 

“املرسح العريب” )الذي تنظمه الجمعية املرصية لهواة املرسح( 

عرش  الحادية  بالدورة  وأخريا   ،)2005 )عام  الرابعة  دورته  يف 

للمرسح”  العربية  “الهيئة  تنظمه  الذي  العريب  املرسح  ملهرجان 

)عام 2019(.

كذلك يجب التنويه إىل مشاركاته املتعددة بعضوية ورئاسة عدد 

للجنة  رئيسا  وأختياره  والدولية،  املحلية  املهرجانات  من  كبري 

)عام 1998(،  والتلفزيون”  لإلذاعة  “القاهرة  مبهرجان  التحكيم 

العام إىل جانب توليه منصب  ورئيسا رشفيا للمهرجان يف نفس 

رئيس “جمعية كتاب وفناين وإعالمي الجيزة” لعدة سنوات.

ووقته  جهده  كل  بذل  الذي  القدير  الفنان  هذا  الله  رحم 

وأمواله يف سبيل رفع راية الفن املرصي والعريب، وتقديم أعامال 

كافة  مواجهة  عىل  الناعمة  قوتنا  قدرة  مدى  تؤكد  راقية  فنية 

لسلوكيات  واملثايل  املرشف  النموذج  تقديم  وكذلك  التحديات، 

الفنان القدوة لجمهوره ولكافة زمالئه من األجيال التالية.

تكرميه بالدورة الرابعة ملهرجان املسرح العربي عام 2005

الزيارة انتهت



    

بطن  تبقر  نبتة  بنفسك طلوع  أن تشهد  ما أجمل 

أرض كنت تظنها جدباء، فتفرح وأنت تراها تزهو 

ما  هذا  الشمس.  نحو  وريقاتها  ومتد  بخضارها 

الدكتور أحمد  لبيت دعوة  به حظي حني  أسعدين 

الثقافة، للسفر  عواض رئيس الهيئة العامة لقصور 

إىل أسيوط ملشاهدة ذروة اكتامل الحلم الذي بدأ 

منذ شهور تحت عنوان “ابدأ حلمك”. 

وزيرة  دشنته  كبري  فني  مرشوع  حلمك”  “إبدأ   

ممن  مرص  أقاليم  أبناء  تدريب  استهدف  الثقافة، 

لينضموا  الفرص  لهم  تتح  ومل  مبوهبة  الله  حباهم 

إىل املعاهد األكادميية ينهلون من علمها ما يرسخ 

أقرب  املرشوع  جاء  لذلك  وينميها.  موهبتهم 

املصغرة.  األكادميية   – أصفه  أن  أحب  كام   – إىل 

ففيها ال يتعلم املتدرب فقط التمثيل، لكنه يدرس 

الرقص  ويتعلم  اإللقاء  ويتعلم  الدراما  أبجديات 

ويتعلم الغناء ويتعلم التشكيل، ليخرج ممثال كام 

يجب أن يكون يعي أسس ما يؤديه من أدوار. 

فهو  للتجربة،  موفق  عنوان  إذن  حلمك”  “ابدأ 

الـ)البداية(،  أنها  عىل  يؤكد  األوىل  اللحظة  ومنذ 

بإرصار  إال  يتحقق  ولن  يكتمل  لن  حلم  بداية 

البداية  بتلك  مدعوما  االستمرار  عىل  صاحبه 

التأسيسية. 

املرشف  يكون  أن  والحاملني  الحلم  حظ  من  وكان 

ويقدر  يعي  فنان  املتنوعة  روافده  وإدارة  عليه 

أحمد  املخرج  الفنان. هو  تكوين  العلم يف  أهمية 

مشابهة  بداية  بدأ  الذي  الكبار  الحاملني  أحد  طه، 

فأرص أن مينح شبابا يذكرونه ببداياته األوىل بعضا 

مام تعلمه. لذلك نجح أحمد طه يف تشكيل فريق 

من املدربني اختارهم بعناية كل يف تخصصه، بينام 

ريايض  لفريق  فني  مدير  كأي  وسطهم  هو  يقف 

حرية  مدرب  لكل  ويرتك  الخطط  ويرسم  يوجه 

أن يبدع يف الرافد املكلف به. روح الفريق سرتاها 

اثنان  قدمه  الذي  العرض  عىل  منعكسة  بوضوح 

الساعة  عىل  يزيد  ما  ملدة  وفتاة  فتى  وخمسون 

دون توقف إال ما تفرضه الرضورة الفنية.

بتقديم  طه  فاجأنا  أسيوط  مرسح  خشبة  عىل 

متسابق  وكم  بدأ  كيف  )الحلم(  لفكرة  مخترص 

تقدم إليه ليدهشنا أن عدد املتقدمني من الفتيات 

شابا  ستني  اختيار  تم  الـ)700(  تجاوز  والشباب 

يف  الشديد  الحرص  عىل  يؤكد  ما  وهو  بينهم.  من 

من  العدد  ذلك  هو  أكرث  املدهش  لكن  االختيار. 

وسط  ويف  بل  واحدة  محافظة  ومن  املتقدمني 

تقديم  عىل  طه  أحمد  حرص  كذلك  مرص.  جنوب 

أصحاب  من  أنهم  لنكتشف  زمالئه  من  معاونيه 

من  وجميعهم  مجاله،  يف  كل  واملقدرة،  الخربة 

تدريبه.  يتوىل  الذي  للفن  األكادمييني  الدارسني 

ثالثة  استمر  الذي  املجهود  مثرة  لنشاهد  دعانا  ثم 

للمجموعة  األول  الظهور  مع  متواصلة.  أشهر 

وعرب  وجوههم  نضارة  ومن  املرسح،  خشبة  عىل 

نحن ضيوف  تأكدنا  لوجوههم  املزينة  ابتساماتهم 

الحلم أننا عىل أعتاب عرض مبهج كاشف لقدرات 

معا  يغنون  هم  فها  وفتيات.  شباب  من  أصحابه 

أعامل  من  مقاطعا  معا  وميثلون  معا  ويرقصون 

الخشبة  عىل  يخطون  وعاملية.  وعربية  مرصية 

العدد  فرغم  التدريبي.  للجهد  كاشفة  برشاقة 

املعزوفات  وبولوفونية  الحركات  وتداخل  الكبري 

عامية  بني  ما  املشاهد  تنوع  ورغم  والرقصات 

فإنهم  وجامعية،  وثنائية  فردية  بني  وما  وفصحى 

يؤدونها جميعا باحرتاف شديد، احرتاف يؤكد عىل 

جدية التدريب ومشاقه. 

أحمد  الفنان  به  كانت يف ما رصح  األكرب  املفاجأة 

طه، أن هذه املشاهد التى شاهدناها وتلك األغاين 

روحنا  منحت  التي  والرقصات  إليها  استمعنا  التي 

أن  اتفق عىل  برنامج طويل،  بهجة هي بعض من 

يقدم أجزاءه الباقية يف أيام تالية، ليشاهد جمهور 

التي  تلك  غري  جديدة  فقرات  يوم  كل  أسيوط 

شاهدها يف اليوم السابق. 

العالية  وحرفيتهم  وإناث(  )ذكور  الشباب  بهجة 

دفعتنا نحن ضيوفهم عىل أن نطلب من أحمد طه 

أن يسمح لنا بالجلوس مع أولئك الرباعم لنحدثهم 

عن إحساسنا ونشد عىل أياديهم ونقول لهم شكرا. 

الكبري  )الشاعر  أسيوط  مرسح  صالة  يف  وجلسنا 

حسان،  يرسي  والصحفي  والناقد  بخيت،  جامل 

والكاتب  مختار،  إسامعيل  الفني  البيت  ورئيس 

القدير  والصحفي  دندش،  ضياء  الكبري  والصحفي 

عن  الفرح  ألصحاب  نعرب  وأنا(  الهواري،  هيثم 

كانت من  التي  السهرة  الشديد عىل هذه  امتناننا 

)نعم  بأننا  إمياننا  عىل  أكدت  أن  مالمحها  أهم 

نستطيع( وبأن عىل هذه األرض ما يستحق اإلميان 

وخصوصا  مرص،  كل  مرص،  وبأن  أبنائها،  بقدرة 

تغيري  عىل  قادرة  مبواهب  تزخر  النابض  جنوبها 

شكل الفن فيها. واألهم التأكيد عىل فرحتنا ببنات 

إرصارهن  عىل  محجبات(  وغري  )محجبات  أسيوط 

استحقوا  الذين  أمورهن  أولياء  برعاية  الحلم  عىل 

منا كل التحية والتقدير. 

ممتدا  معا  حوارنا  وظل  املرسح  صالة  من  خرجنا 

العفاريت  أولئك  عن  التايل  اليوم  صباح  إىل 

دور  وعن  الحلم  املرشوع  هذا  وعن  الصغار، 

هذا  يف  متمثال  يعود  الذي  الجامهريية  الثقافة 

رأس  وعىل  فيه  ساهم  من  لكل  فشكرا  الجهد. 

القامئة السيدة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم 

الشباب  هؤالء  مبنح  فوريا  قرارا  اتخذت  التي 

حتى  املالية  مخصصاتها  لها  نوعية(  )فرقة   صفة 

عواض  أحمد  للدكتور  وشكرا  عقدهم.  ينفرط  ال 

رئيس  نائب  عطوة  هشام  وللفنان  الهيئة،  رئيس 

الهيئة الحاضن للمرشوع، وللكاتب واملبدع محمد 

والشكر  الثقايف..  الصعيد  إقليم وسط  رئيس  نبيل 

أهايل  من  الغد  طيور  أمور  ألولياء  الشكر  كل 

أسيوط.. أسيوط مدينة الحلم الذي بدأ. 

ويمثلون  ويغنون  يرقصون  وفتاة  شابا   52
المحروسة  سماء  في  ليحلق  أسيوط  من  الحلم  وبدأ 

مشهد 

محمد الروىب
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